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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีความมุง่หมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ 

หาอ านาจพยากรณ์ และหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จ 

ของการท าวิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

สกลนคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร จ านวน 370 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน

88 คน และครู จ านวน 282 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมคี่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.980 สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การทดสอบค่าท ี

(t-test) แบบ Independent Samples การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว F-test 

(Oneway ANOVA) การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 

Moment Coefficient) และการวิเคราะหส์มการพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) 

 ผลการวิจัยพบว่า  

  1. ปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก 

  2. ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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  3. ปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู จ าแนกตาม

สถานภาพ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ าแนก

ตามประสบการณท์ างาน ไม่มคีวามแตกต่างกัน และจ าแนกตามลักษณะการเปิดสอน  

โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01   

  4. ผลส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู  

จ าแนกตามสถานภาพและจ าแนกตามลักษณะการเปิดสอน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ไม่มีความแตกต่างกัน   

    5. ปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับสูงอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับผลส าเร็จของการท าวิจัยในชัน้เรียน    

   6. ปัจจัยการบริหาร จ านวน 3 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อผลส าเร็จของการท าวิจัย 

ในชั้นเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร ได้แก่  

การส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และบุคลากรและ 

การพัฒนาบุคลากร สามารถพยากรณ์ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีนได้ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 55.60 และมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการพยากรณ์ ± 0.39822    

    7. ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียน สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร ที่ควรได้รับการพัฒนา  

จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมการท าวิจัยในชัน้เรียน นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การ

ปฏิบัติ บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร โดยผู้วจิัยได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาไว้ดว้ย 

ค าส าคัญ:  ปัจจัยการบริหาร การวจิัยในช้ันเรียน  
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to: investigate, compare, determine the 

Relationship, predictive power and establish the guidelines for developing administrative 

factors affecting the success of classroom action research under the Office of the Basic 

Education Commission in Sakon Nakhon Province. The samples consisted of 88 

administrators and 282 teachers, yielding a total of 370 participants from schools 

under the Office of the Basic Education Commission in Sakon Nakhon Province. 

The instrument for data collection was a set of 5-level rating scale questionnaires with 

the reliability of 0.980. Statistics for data analysis were mean, standard deviation, 

percentage, t-test (Independent Samples), F-Test (One way ANOVA), Pearson’s 

Product Moment Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. 

 The findings were as follows: 

  1. The administrative factors, as perceived by administrators and 

teachers under the Office of the Basic Education Commission in Sakon Nakhon 

Province, were at a high level in overall. 

  2. The success of classroom action research as perceived by 

administrators and teachers was at a high level in overall. 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



v 

 

  3. The administrative factors as perceived by administrators and 

teachers with different status showed a statistically significant difference at the .01 

level in overall and each aspect. Regarding work experience, the administrative factors 

were not different. In overall, there were significant differences of administrative factors 

as perceived by participants from different types of school program provision at a statistical 

significance of .01 level. 

  4. The success of classroom action research based on administrators’ 

and teachers’ opinions, classified by status and types of school program provision, 

 was significantly different at the .01 level in overall and each aspect. Regarding work 

experience, the result showed no differences in overall and each aspect.  

  5. The administrative factors showed a positive relationship with the 

success of classroom action research at a high level with a statistical significance at .01 

level. 

  6. The three administrative factors affecting the success of classroom 

action research involved classroom action research support, implementing policies into 

practice, personnel and personnel development. It was also found that the said factors 

were able to predict the success of classroom action research at a statistical 

significance of .01 level with the predictive power of 55.60 percent. The standard 

error of estimate score was ± 0.39822. 

  7. The administrative factors affecting the success of classroom action 

research under the Office of the Basic Education Commission in Sakon Nakhon 

Province were proposed and identified the three factors needing improvement in terms 

of classroom action research support, implementing policies into practice, personnel 

and personnel development. The researcher has also proposed the development 

approach in this research. 

Keywords: Administrative Factors, Classroom Action Research   
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