
 

 

บทที่ 1 

บทน ำ 

ภูมิหลัง 

 ตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบาย

แหง่รัฐมาตรา 69 รัฐพึงจัดให้มแีละส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และศลิปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ ใหเ้กิดความรู้ การพัฒนาและนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็ง

ของสังคม และเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2560, หนา้ 18) โดยส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2542, หน้า 9) กล่าวถึง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 แนวการจัดการศกึษา มาตรา 24(5) ระบุว่า ส่งเสริมสนับสนุนให้

ผูส้อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู ้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

เรียนรู้ ทั้งนี ้ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ 

แหลง่วิทยาการประเภทต่าง ๆ มาตรา 30 ใหส้ถานศกึษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

ที่มปีระสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแตล่ะระดับการศกึษา และกระทรวงศกึษาธิการ (2548, หน้า 8-9) 

กล่าวถึงหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา มาตรา 67 ระบุว่า รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัย

และพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษารวมทั้งการตดิตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศกึษา เพื่อให้เกิดการใชท้ี่คุ้มค่าและเหมาะสมกับ

กระบวนการเรียนรู้ของคนไทย และมาตรา 69 รัฐต้องจัดให้มหีนว่ยงานกลางท าหน้าที่

พิจารณาเสนอนโยบาย แผนส่งเสริมและประสานการวิจัย การพัฒนา และการใช้ รวมทั้ง

การประเมนิคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลติ และการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

จากพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม

และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย

โดยอาศัยการวิจัยเป็นเครื่องมอืส าคัญในการพัฒนาคุณภาพทางการศกึษาของผู้สอนและ

ผูเ้รียนใหด้ียิ่งขึน้ 
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 รัฐบาลไทยได้ก าหนดวิสัยทัศนป์ระเทศ “ประเทศมคีวามมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ

ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในการพัฒนาประเทศตาม

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คอื การเพิ่ม 

การผลิตโดยใช้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมในทุกสาขา

กระทรวงศกึษาธิการหนว่ยงานหลักในภาคการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของ

ประเทศ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและก าหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้มีความรูคู้่

คุณธรรม มีคุณภาพชีวติที่ดี มคีวามสุขในสังคม” และก าหนดแผนพัฒนาการศกึษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้นการก าหนดยุทธศาสตร์และ

วางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ สามารถยกระดับ

คุณภาพการศกึษาและการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสรา้ง

และระบบบริหารจัดการการศกึษาจัดโครงสร้างการศกึษาใหม่ เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ

การจัดการศกึษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผู่เ้รียน ส่งเสริมการมสี่วนร่วมจาก

ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการพัฒนาครู พัฒนาระบบการประเมินและ 

การรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรยีน มุง่จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคน

ทั้งระบบตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวติ ส่งเสริมให้ภาคสังคมน างานวิจัยไป

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวติให้ดี ประกอบกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลติและพัฒนา

ก าลังคน มุ่งเน้นงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ เพื่อให้

ก าลังคนได้รับการผลติและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศและ 

มอีงค์ความรูเ้ทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนกระทรวง 

ศกึษาธิการมแีผนในการพัฒนาการวิจัยเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรม องค์ความรูท้ี่น าไปใช้เป็นแนวทางตอบสนองตอ่โจทย์ปัญหา

ความตอ้งการของประชาชน ท้องถิ่น ประเทศชาติและสามารถน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้

จรงิในเชิงพาณิชย์ (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 

ม.ป.ป., หนา้ 21 และ 41) 

 จากสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับประกาศส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการการศกึษา 

ของเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาและสถานศกึษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  
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พ.ศ. 2550 ได้ให้อ านาจหน้าที่ในการบริหารงานด้านวิชาการโดยต้องกระจายไปยัง 

เขตพื้นทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา โดยผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเป็นผูร้ับ

มอบอ านาจรวมทั้งการกระจายอ านาจใหส้ถานศกึษาเป็นผู้ด าเนินการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน 

คือ งานวิชาการ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานทั่วไป และงานงบประมาณ 

(ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ, 2559, หนา้ 40-41) ทั้งนี้

ขอบข่ายงานวิชาการประกอบด้วยงานทั้ง 17 ด้าน ซึ่งงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาในสถานศกึษาเป็นงานอีกด้านหนึ่งที่มุง่เน้นให้บุคลากรทางการศกึษาเล็งเห็น

ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพและการจัดการเรียนการสอนที่มคีุณภาพสู่ผูเ้รียน 

(จรุณ ีเก้าเอี้ยน, 2557, หน้า 13) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา

ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านการจัดการศกึษา มาตรฐานที่ 7 ครูต้องปฏิบัติงาน 

ตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและ

แก้ไขปัญหาผู้เรยีนอย่างทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ละพัฒนาผูเ้รียนโดยใช้

กระบวนการวิจัยอย่างตอ่เนื่อง ตัวบ่งชีท้ี่ 7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน โดยครูมีการศกึษาค้นคว้า

แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการศกึษา มคีวามรู้ในการวิจัย มีการวิจัยในช้ันเรียน

เพื่อแก้ปัญหาและหรอืพัฒนาผูเ้รียนในกลุ่มสาระการเรียนรูท้ี่ตนรับผดิชอบ อย่างน้อยปีละ

1 เรื่อง ผลจากการวิจัยในช้ันเรียนแสดงถึงการแก้ปัญหาและหรอืพัฒนาผูเ้รียนได้ และ

ได้รับการยอมรับมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย มีการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการ

จัดการเรยีนรู้ของครูรวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรยีนอย่างตอ่เนื่อง (ส านักทดสอบ 

ทางการศกึษา ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ, 2554, 

หนา้ 68-80) ซึ่งสถานศกึษาทุกสังกัดที่จัดการศกึษาขั้นพืน้ฐานต้องด าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพ 

การจัดการศกึษา 

 ในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบสาม 

(ปี 2554-2558) ของสถานศกึษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัดสกลนคร โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษาได้ประเมิน

คุณภาพภายนอกของสถานศกึษาระดับต่าง ๆ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศกึษา, 2561, ออนไลน์) พบว่าจากบทสรุปส าหรับผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ของโรงเรียนทีเ่ปิดสอนตั้งแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศกึษา 
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ปีที่ 3 และช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 มีโรงเรยีนบางแห่งไม่สมควรได้รับ 

การรับรองมาตรฐานการศึกษา ซึ่งมีจุดเน้นที่ควรพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ เชน่ ครูขาดการน าบันทึกหลังการสอนมาใช้ในการท าวิจัยในช้ันเรียน

ขาดการแก้ปัญหาสภาพการเรียนของผูเ้รียน ครูบางคนขาดการท าวิจัยในช้ันเรียน ควรพัฒนา

ให้ครูมกีารศกึษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาการวิจัยในช้ันเรยีนใหม้ากขึ้น เพื่อพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมและมีการท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างนอ้ยปีละ 1 เรื่อง ในกลุ่มสาระที่รับผดิชอบ

รวมทั้งการน าผลการวิจัยไปแก้ปัญหาผูเ้รียนอย่างเป็นรูปธรรม สถานศกึษาควรส่งเสริม

ก ากับ ตดิตาม ผลงานวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อแก้ปัญหาด้านการพัฒนาผูเ้รียน เป็นต้น โรงเรยีน

บางแห่งในจังหวัดสกลนครได้รับการรับรองมาตรฐานการศกึษาจากส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา แต่มีข้อเสนอแนะด้านการจัดการเรยีนการสอน 

ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ คือ ครูควรได้รับการพัฒนาในเรื่องการบันทึกหลังการสอนที่ถูกต้อง

เพื่อน าไปสู่การวจิัยในช้ันเรียนและผลติสื่อการเรียน เพื่อความเหมาะสมกับศักยภาพ 

ของผู้เรยีนและพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา ควรมีการท าวิจัย 

ในชั้นเรียนโดยน าผลการประเมินมาพิจารณาในประเด็นที่มขี้อบกพร่องและน าผล 

จากการวิจัยในช้ันเรยีนมาวิจัยในระดับโรงเรียน สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูท าวิจัย 

ในชั้นเรียนเพื่อน าผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่

ผูเ้รียนอย่างตอ่เนื่อง 

 ปัจจัยหรือองค์ประกอบส าคัญในการบริหารสถานศกึษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (2551, หนา้ 221-225) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศกึษา

เป็นผู้ที่มวีิสยัทัศน ์ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจน ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้กลยุทธ์

การกระจายอ านาจ เน้นการบริหารแบบมีสว่นร่วม ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการพัฒนา

บุคลากรและผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องให้เข้าใจในแนวเดียวกัน ผูบ้ริหารสถานศกึษาพัฒนา

สมรรถนะครูและบุคลากรตามบทบาทหนา้ที่ ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีน ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน

อย่างตอ่เนื่องผู้บริหารสถานศกึษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องมีทักษะการประสานงานที่ดี ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องสร้าง

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ และผูบ้ริหารสถานศกึษาควรส่งเสริม

การท างานเป็นทีมดังนั้น ปัจจัยการบริหารมคีวามส าคัญต่อความส าเร็จตามเป้าหมาย 
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ของการบรหิารของผู้บริหารโดยผู้น าหรอืผูบ้ริหารต้องใช้กระบวนการและวิธีการปฏิบัติ 

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเพื่อให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีสว่นร่วมในการท างานและน าไปสู่

ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 นอกจากครูหรอืผูบ้ริหารสถานศกึษาเป็นผู้ขับเคลื่อนงานวิจัยแล้ว ส านักงาน

ศกึษาธิการภาคและส านักงานศกึษาธิการจังหวัดสกลนครมีหน้าทีส่่งเสริม สนับสนุนและ

ด าเนนิการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมการศกึษา ทั้งนี้ จากการที่

ผูว้ิจัยได้ศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศกึษารอบสามข้างต้น ซึ่งผู้วจิัย

ในฐานะบุคลากรทางการศึกษาผู้มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุนการท าวิจัยของครูหรือ

สถานศกึษาจึงมีความสนใจท าวิจัย “ปัจจัยการบริหารที่สง่ผลต่อผลส าเร็จของการท าวิจัย

ในชั้นเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร” เพื่อน า

ผลการวิจัยไปวางแผนการขับเคลื่อนงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานระดับจังหวัด และเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศกึษาสูงขึ้นต่อไป 

ค ำถำมของกำรวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ก าหนดค าถามของการวิจัย ดังนี้ 

  1. ปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับใด 

  2. ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนครอยู่ในระดับใด 

  3. ปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร จ าแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์

ท างานและลักษณะการเปิดสอน มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

  4. ผลส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร จ าแนกตามสถานภาพ

ประสบการณท์ างานและลักษณะการเปิดสอน มีความแตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 

  5. ปัจจัยการบริหารกับผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียน ตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัด

สกลนคร 

มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
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 6. ปัจจัยการบริหารใดบ้างที่สามารถพยากรณ์ผลส าเร็จของการท าวิจัย 

ในชั้นเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร 

  7. แนวทางการพัฒนาผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร มีปัจจัยการบริหารใดบ้าง 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัยดังนี้ 

  1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 

  2. เพื่อศึกษาระดับผลส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียนตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 

  3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร จ าแนกตามสถานภาพ 

ประสบการณท์ างาน และลักษณะการเปิดสอน 

  4. เพื่อเปรียบเทียบผลส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียนตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร

จ าแนกตามสถานภาพ ประสบการณท์ างาน และลักษณะการเปิดสอน 

  5. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับผลส าเร็จของการท า

วิจัยในชัน้เรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 

 6. เพื่อศกึษาปัจจัยการบริหารที่สามารถพยากรณ์ผลส าเร็จของการท าวิจัย

ในชั้นเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร 

  7. เพื่อหาแนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลตอ่ผลส าเร็จของการท า

วิจัยในชัน้เรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 
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สมมตฐิำนของกำรวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ตัง้สมมตฐิานการวิจัยดังนี้ 

  1. ปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับมาก 

  2. ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับมาก 

  3. ปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร มีความแตกต่างกัน 

  4. ผลส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร มีความแตกต่างกัน 

  5. ปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร ที่มปีระสบการณท์ างานต่างกัน 

มีความแตกต่างกัน 

  6. ผลส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร ที่มปีระสบการณ์

ท างานต่างกัน มีความแตกต่างกัน 

  7. ปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร ที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาที่มี

ลักษณะการเปิดสอนต่างกัน มีความแตกต่างกัน 

  8. ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร ที่ปฏิบัติงานใน

สถานศกึษาที่มลีักษณะการเปิดสอนต่างกัน มีความแตกต่างกัน 

  9. ปัจจัยการบริหารกับผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียน ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 

มีความสัมพันธ์กันทางบวก 

 10. ปัจจัยการบริหารอย่างน้อย 1 ปัจจัย สามารถพยากรณ์ผลส าเร็จของ

การท าวิจัยในช้ันเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

สกลนคร ได้ 
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ควำมส ำคัญของกำรวจิัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดความส าคัญของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ท าให้ทราบปัจจัยการบริหารที่ผลต่อผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

ในจังหวัดสกลนคร จ าแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ท างาน และลักษณะการเปิดสอน

ของสถานศกึษา 

  2. ท าให้ทราบผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียนตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร

จ าแนกตามสถานภาพ ประสบการณท์ างาน และลักษณะการเปิดสอนของสถานศึกษา 

  3. ท าให้ได้แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่สง่ผลต่อผลส าเร็จของ 

การท าวิจัยในช้ันเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

สกลนคร 

  4. ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูและผู้สนใจสามารถน าข้อมูลจากผลการวิจัย 

ไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการเรียน 

การสอนในสถานศกึษา ส่งผลใหผู้เ้รียนมีคุณภาพดีขึน้ 

ขอบเขตของกำรวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ไว้ดังนี ้

  1. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

   ผูว้ิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลตอ่ผลส าเร็จของการท าวจิัย 

ในชั้นเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร 

โดยสังเคราะห์จากส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ (2542, หนา้ 9, 2544, 

หน้า 46); วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2544, หน้า 3); สุวิมล ว่องวาณิช (2548, หน้า 22-48 อ้างถึงใน

สุพัตรา บุญเมอืง, 2557, หน้า 31-32); เบญจวรรณ หอมจันทร์ (2549, หน้า 9-12);

ประพันธ์ ชลกาญจน์ (2550, หน้า 12); เปรมชัย สโรบล (2550, หน้า 7-8); ธนิต เดือนแจง้รัมย์

(2551, หน้า 20-25); ธีรวุฒิ เอกะกุล (2552, หน้า 30); เสาวลักษณ์ ทิพย์อักษร (2551, 

หนา้ 34-39); อภญิญา นนทะภา (2551, หน้า 22); จริา เหมทานนท์ (2552, หน้า 11-21);

ศริิพร เจริญสุข (2553, หน้า 38); ปัญญา แจ่มกังวาน (2554, หน้า 17-34); ไชยา ภาวะบุตร
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(2555, หน้า 68, 94-95); ธันร์ญพรน์ ไชยพรรค (2555, หน้า 211); วีระยุทธ ชาตะกาญจน์

(2555, หน้า 74-75); อัญชลี สันหล์ักษณ์ (2555, หน้า 26); สันศนีย์ อ้วนล่ า (2556, หน้า 14);

กรุณา ภูม่ะลิ (2557, หน้า 152-155); จรุณี เก้าเอีย้น (2557, หน้า 49-50); ศริิพร เทพราชา

(2557, หนา้ 81); สุณี บุญพิทักษ์ (2557, หนา้ 69); สุพัตรา บุญเมอืง (2557, หน้า 30);

ปราชญา รัตนพลที (2558, หน้า 58-59); วราภรณ์ เนาเพ็ชร (2558, หน้า 119-135);

สมาน อัศวภูมิ (2558, หน้า 71-72); อังคารพิสุทธิ์ สยามประโคน (2559, บทคัดย่อ); 

สุนทร โคตรบรรเทา (2560, หน้า 17-18) และส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ปฏิบัติหนา้ที่

ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ (2560, หนา้ 18) และก าหนดเป็นขอบเขต

ด้านเนือ้หา ดังนี้ 

   1.1 ปัจจัยการบริหาร ได้แก่ 

    1.1.1 นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ 

    1.1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี 

    1.1.3 บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร 

    1.1.4 การส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

   1.2 ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน ได้แก่ 

    1.2.1 ความรูค้วามสามารถในการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

    1.2.2 เจตคติตอ่การท าวิจัยในชั้นเรียน 

  2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

   2.1 ประชากร ได้แก่ ผูบ้ริหารและครูจากโรงเรยีนทั้งหมด 660 โรงเรียน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร ปีการศกึษา 2561

จ านวน 7,178 คน จ าแนกเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 818 คน และคร ูจ านวน 6,360 คน 

   2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหารและครจูากโรงเรียนทั้งหมด 660 โรงเรียน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร ปีการศกึษา 2561

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 43)

พบว่า ตอ้งใช้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวน 367 คน แตผู่้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

70 คน โดยใช้วธิีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) จ าแนกเป็น

ผูบ้ริหาร จ านวน 88 คน และครู จ านวน 282 คน 
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  3. ตัวแปรที่ศึกษำ 

   3.1 ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้ 

    3.1.1 สถานภาพ 

     3.1.1.1 ผู้บริหาร  

     3.1.1.2 ครู  

    3.1.2 ประสบการณท์ างาน 

     3.1.2.1 นอ้ยกว่า 10 ปี 

     3.1.2.2 ระหว่าง 10-20 ปี 

     3.1.2.3 มากกว่า 20 ปี 

    3.1.3 ลักษณะการเปิดสอน 

     3.1.3.1 ประถมศกึษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล 

ถึงช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 

     3.1.3.2 ประถมศึกษาขยายโอกาสทางการศกึษา เปิดสอนตั้งแต่

ระดับช้ันอนุบาล ถึงช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 

     3.1.3.3 มัธยมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1  

ถึงช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 

   3.2 ตัวแปรตาม แบ่งเป็นดังนี้ 

    3.2.1 ปัจจัยการบริหาร 

     3.2.1.1 นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ 

     3.2.1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี 

     3.2.1.3 บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร 

     3.2.1.4 การส่งเสริมการท าวิจัยในชัน้เรียน 

    3.2.2 ผลส าเร็จของการท าวิจัยในชัน้เรียน 

     3.2.2.1 ความรูค้วามสามารถในการท าวิจัยในช้ันเรียน 

     3.2.2.2 เจตคตติ่อการท าวิจัยในช้ันเรยีน 
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1. สถานภาพ 

   1.1 ผู้บริหาร 

   1.2 ครู 

2. ประสบการณท์ างาน 

   2.1 น้อยกวา่ 10 ป ี

   2.2 ระหว่าง 10-20 ป ี

   2.3 มากกวา่ 20 ป ี

3. ลักษณะการเปิดสอน 

   3.1 ระดับประถมศึกษา 

   3.2 ระดับประถมศึกษาขยายโอกาส 

        ทางการศึกษา 

   3.3 ระดับมัธยมศึกษา 
แนวทางการพัฒนาปัจจยัการบรหิารที่ส่งผลต่อ

ผลส าเร็จในการท าวิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

สกลนคร 

 

 

กรอบแนวคดิของกำรวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยที่ได้ท าการสังเคราะห์ รวบรวมเอกสารและงานวิจัย และ

สรุปเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 

  ตัวแปรอิสระ                                      ตัวแปรตำม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

  

ผลส ำเร็จของกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน 

1. ความรูค้วามสามารถในการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

2. เจตคติต่อการท าวิจัยในช้ันเรียน 

ปัจจัยกำรบริหำร 

1. นโยบายการบรหิารที่น าไปสู่การปฏิบัติ 

2. การบรหิารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลย ี

3. บุคลากรและการพัฒนาบคุลากร 

4. การส่งเสรมิการท าวิจยัในช้ันเรยีน   
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี้ 

  1. ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง 

องค์ประกอบที่เกีย่วข้องหรอืสัมพันธ์กับผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 

   1.1 นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ คือ แนวทาง แผนงาน 

ที่ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศกึษาร่วมกันก าหนดขึ้นมาเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน

ของครู มีการก าหนดยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิธีการในการท าวิจัย 

ในชั้นเรียนที่ชัดเจนและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

   1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี คือ แนวทาง กระบวนการ 

หรอืวิธีการบริหารจัดการทรัพยากร เชน่ เงนิหรืองบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นต้น ที่มอียู่จ ากัดให้คุ้มคา่ในการท าวิจัยในช้ันเรยีนและส่งผลใหเ้กิด

ประสิทธิผลสูงสุด 

   1.3 บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร หมายถึง ผู้บริหาร ครทูี่ปฏิบัติงาน 

ในสถานศกึษา ที่มคีวามรูค้วามสามารถ มปีระสบการณ์ มีการให้ค าปรึกษาหรอืค าแนะน า

ในการท าวิจัยในช้ันเรียน รวมทั้งการได้รับการพัฒนาวิชาชีพด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนใหม้ี

คุณภาพ 

   1.4 การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน คือ การให้การสนับสนุนและ

ส่งเสริมใหค้รูท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเ้รียน 

ในแต่ละระดับช้ัน มีการอบรม การจัดหางบประมาณ วัสดุอุปกรณ์หรอืสิ่งอ านวยความสะดวก

สนับสนุนการใช้นวัตกรรมทางการศกึษา มีแหล่งค้นคว้าข้อมูล รวมทั้งหน่วยงานทางการ

ศกึษาที่มสี่วนร่วมในการท าวิจัยในชัน้เรียน เพื่อเป็นแรงกระตุน้หรือแรงจูงใจให้ครทูี่เป็น

ผูว้ิจัยมคีวามเต็มใจและส่งเสริมความสามารถในการท าวิจัยในชัน้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

  2. การวิจัยในช้ันเรียน หมายถึง การลงมอืปฏิบัติการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ 

ในหอ้งเรียนด้วยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน เพือ่พัฒนาใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์

โดยครูที่มีหน้าที่รับผดิชอบการสอนในห้องเรียนเป็นผู้ด าเนินการทุกขั้นตอนและเขียน

รายงานการวิจัย 
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  3. ผลส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากครูที่ได้

ด าเนนิการท าวิจัยในชั้นเรียนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรอืสามารถใช้

งานวิจัยในการแก้ปัญหาคุณภาพการเรียนการสอนได้ส าเร็จ ท าให้เกิดความภาคภูมใิจ  

พึงพอใจที่จะใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน ผลส าเร็จของการท าวิจัย 

ในชั้นเรียน ประกอบด้วย 

   3.1 ความรู้ความสามารถในการท าวิจัยในช้ันเรียน หมายถึง องค์ความรู้

พืน้ฐาน ความเข้าใจและทักษะของผู้วิจัยที่สามารถน าไปด าเนนิการท าวิจัยในช้ันเรียน 

โดยอาศัยกระบวนการหรอืขั้นตอนตามระเบียบวิธีวิจัยในการส ารวจหรือวเิคราะห์ปัญหา

การวางแผนในการท าวิจัยในช้ันเรยีน การสร้างเครื่องมือที่ใชว้ัด สถิติการวเิคราะห์ข้อมูล

การใชค้อมพิวเตอร์ และการเขียนรายงานการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

   3.2 เจตคตติ่อการท าวิจัยในช้ันเรยีน คือ ความรูส้ึก ความคิดเห็น  

ความเข้าใจ ความเชื่อ ประสบการณ ์ทั้งด้านบวก ด้านลบ หรอืความเฉยของผูท้ าวิจัยที่มี

ต่อกระบวนการ วธิีการหรอืขั้นตอนในการท าวิจัยในชั้นเรียน 

  4. ผูบ้ริหาร หมายถึง ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศกึษา  

รองผู้บริหารสถานศกึษา ครู รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศกึษา/รักษาราชการ 

ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศกึษาในสถานศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสกลนคร 

  5. ครู หมายถึง ขา้ราชการครูที่ด ารงต าแหนง่ครูผูช่้วย หรอื ต าแหน่งครู

ปฏิบัติหน้าที่สอนหรอืจัดกระบวนการเรียนการสอนในสถานศกึษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน จังหวัดสกลนคร 

  6. ประสบการณท์ างาน หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

ทีม่ีอายุราชการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแตง่ตั้ง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

   6.1 น้อยกว่า 10 ปี หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่มปีระสบการณท์ างานตั้งแต ่1 ถึง 9 ปี 

   6.2 ระหว่าง 10-20 ปี หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

ที่มปีระสบการณท์ างานตั้งแต ่10 ถึง 20 ปี 

   6.3 มากกว่า 20 ปี หมายถึง ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ที่มปีระสบการณท์ างานตั้งแต ่20 ปีขึ้นไป 
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  7. ลักษณะการเปิดสอน หมายถึง สถานศกึษาซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่อยู่

ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1, เขต 2, 

เขต 3 และส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน แบ่งตามลักษณะการเปิดสอน ดังนี้ 

   7.1 ระดับประถมศึกษา หมายถึง เปิดสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล  

ถึง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

   7.2 ระดับประถมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา หมายถงึ เปิดสอนตัง้แต่

ระดับช้ันอนุบาล ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

   7.3 ระดับมัธยมศกึษา หมายถึง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   

  8. แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จของการท าวิจัย

ในชั้นเรียน หมายถึง การน าผลที่ได้จากการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่มอี านาจ

พยากรณ์การท าวิจัยในช้ันเรียนมาท าการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 10 คน เพื่อหา 

แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

ทีเ่หมาะสม 
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