
 

 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลตอ่ผลส าเร็จ

ของการท าวิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

สกลนคร ผูว้ิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผูว้ิจัยน าข้อมูลที่ได้ 

มาวิเคราะหโ์ดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ดังนี้ 

  1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล 

  2. ขั้นตอนการวิเคราะหข์้อมูล 

  3. ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

   ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานการวิจัย 

   ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จ 

ของการท าวิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

สกลนคร 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์

ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูลเพื่อความเขา้ใจที่ตรงกัน ดังนี้ 
  N  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

  X̅  แทน ค่าเฉลี่ย  

  S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  F  แทน ค่าที่ใชใ้นการพิจารณาแจกแจงแบบเอฟ  

  t  แทน ค่าที่ใชใ้นการพิจารณาแจกแจงแบบที 

  f  แทน ความถี่ 

  SS  แทน ผลรวมก าลังสองของคะแนน 

  MS แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกก าลังสองของคะแนน 
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  df  แทน ช้ันแห่งความเป็นอิสระ 

  %  แทน ร้อยละ 

  *  แทน การมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  **  แทน การมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  rxy  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

  X  แทน ปัจจัยการบริหาร 

  X1  แทน นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ 

  X2  แทน การบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี 

  X3  แทน บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร 

  X4  แทน การส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน 

  Y  แทน ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

  Y1  แทน ความรูค้วามสามารถในการท าวิจัยในชัน้เรียน 

  Y2  แทน เจตคติตอ่การท าวิจัยในชั้นเรียน 

  R  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณ 

  R2  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์หรอืประสิทธิภาพของอ านาจ

พยากรณ์ 

  a  แทน ค่าคงที่ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

  B  แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

  β  แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  S.E.b แทน ค่าความคลาดเคลื่อนคะแนนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ตัวแปร

ตัวพยากรณ์ 

  S.E.est แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวแปรตัวพยากรณ์ 

  Y^  แทน ที่ได้จากการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ  

  Z^  แทน ที่ได้จาการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

ขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยส่งแบบสอบถาม จ านวน 370 ฉบับ ไปยังโรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา จ านวน 170 โรงเรียน โรงเรียน

ที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 74 โรงเรียน และโรงเรียน
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ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 19 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 263 โรงเรียน ได้รับ

แบบสอบถามกลับคืนและมีความสมบูรณ์ จ านวน 370 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัยได้

ตรวจแบบสอบถามและกรอกข้อมูลตามเกณฑค์ะแนนที่ก าหนดไว้ลงในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายการวิเคราะหข์้อมูล

ตามรายละเอียด ดังนี้ 

  1. การวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  2. การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานการวิจัย 

   2.1 วิเคราะหร์ะดับปัจจัยการบริหารของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) และ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

   2.2 วิเคราะห์ระดับผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียนของผูบ้ริหารและครู

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร โดยการหาค่าเฉลี่ย

(X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

   2.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครทูี่มตี่อปัจจัยการบริหาร

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร โดยใช้สถิติ 

การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent Samples 

   2.4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครทูี่มตี่อผลส าเร็จ 

ของการท าวิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

สกลนคร โดยใช้สถิตกิารทดสอบค่าท ี(t-test) แบบ Independent Samples 

   2.5 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครทูี่มปีระสบการณ์ท างาน

และปฏิบัติงานในสถานศกึษาที่มลีักษณะการเปิดสอนต่างกัน ที่มตี่อปัจจัยการบริหาร 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร โดยใช้สถิติ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่าง 

ของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ ่(Scheffe-Method) 

   2.6 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครทูี่มปีระสบการณ์ท างาน

และที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาที่มลีักษณะการเปิดสอนต่างกัน ที่มีต่อผลส าเร็จของการท า

วิจัยในชัน้เรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 

โดยใช้สถิตกิารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว F-test (One way ANOVA) ในกรณีพบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) 
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   2.7 หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับผลส าเร็จของการท า

วิจัยในชัน้เรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยใช้สถิติการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

แบบ Pearson’s Product Moment Coefficient 

   2.8 หาอ านาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จ 

ของการท าวิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

สกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยใช้สถิตกิารวิเคราะหส์มการพหุคูณ

แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะหข์้อมูล ผู้วจิัยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ผลการวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเป็นผูบ้ริหาร

สถานศกึษาและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวนทั้งสิ้น370 คน 

ผลปรากฏตามตาราง 6-7 

ตาราง 6 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพและประสบการณ์ท างาน 

 

ข้อมูลทั่วไป 

สถานภาพ รวม 

ผู้บริหาร ครู 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

ประสบการณท์ างาน 

1. น้อยกวา่ 10 ป ี

2. ระหว่าง 10-20 ป ี

3. มากกวา่ 20 ป ี

 

5 

22 

61 

 

1.35 

5.95 

16.49 

 

83 

108 

91 

 

22.43 

29.19 

24.59 

 

88 

130 

152 

 

23.78 

35.14 

41.08 

รวม 88 23.79 282 76.21 370 100 

    จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น 370 คน ประกอบด้วย

กลุ่มตัวอย่างที่มปีระสบการณ์ท างานน้อยกว่า 10 ปี จ านวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.78

จ าแนกเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.35 และครู จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ
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22.43 ประสบการณท์ างานระหว่าง 10-20 ปี จ านวน 130 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.14

จ าแนกเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.95 และครู จ านวน 108 คน คิดเป็น

ร้อยละ 29.19 ประสบการณ์ท างานมากกว่า 20 ปี จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 41.08

จ าแนกเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 61 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.49 และครู จ านวน 91 คน คิดเป็น

ร้อยละ 24.59 

ตาราง 7 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพและลักษณะการเปิดสอน 

 

ข้อมูลทั่วไป 

สถานภาพ 
รวม 

ผู้บริหาร ครู 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

ลักษณะการเปิดสอน 

1. ระดับประถมศึกษา 

2. ระดับประถมศึกษา 

ขยายโอกาสทางการศึกษา 

3. ระดับมธัยมศึกษา 

 

34 

16 

 

38 

 

9.19 

4.32 

 

10.28 

 

170 

74 

 

38 

 

45.95 

20 

 

10.26 

 

204 

90 

 

76 

 

55.14 

24.32 

 

20.54 

รวม 88 23.79 282 76.21 370 100 

   จากตาราง 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น 370 คน ประกอบด้วย

กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศกึษา จ านวน 204 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.14

จ าแนกเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 9.19 และครู จ านวน 170 คน คิดเป็น

ร้อยละ 45.95 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาขยายโอกาสทางการศกึษา จ านวน 

90 คน คิดเป็นร้อยละ 24.32 จ าแนกเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.32 

และครู จ านวน 74 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศกึษา จ านวน 

76 คน คิดเป็นร้อยละ 20.54 จ าแนกเป็นผู้บริหาร จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 10.28

และครู จ านวน 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.26 
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  ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานการวิจัย 

   1. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 

อยู่ในระดับมาก โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

แล้วน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑก์ารแปลความหมายที่ก าหนดไว้ ผลการวิเคราะหข์้อมูล

ปรากฏตามตาราง 8 

ตาราง 8 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความหมายปัจจัยการบริหาร 

            ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

            ในจังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้าน 

ด้าน ปัจจัยการบรหิาร 

คา่สถติิ 

(n=370) 

การแปล

ความหมาย 

ล าดับ

ที ่

X̅ S.D. 

1 

2 

3 

4 

นโยบายการบรหิารทีน่ าไปสู่การปฏิบัติ (X1) 

การบรหิารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี (X2) 

บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร (X3) 

การส่งเสรมิการท าวิจยัในช้ันเรยีน (X4) 

3.95 

3.76 

3.85 

3.85 

0.66 

0.72 

0.73 

0.74 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

1 

4 

2 

3 

ปัจจัยการบรหิารโดยรวม (X) 3.85 0.67 มาก  

   จากตาราง 8 พบว่า ปัจจัยการบริหารของผูบ้ริหารและครู สังกัดส านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน

โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ บุคลากร

และการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน และการบริหารจัดการทรัพยากร

และเทคโนโลยี ตามล าดับ 

   เมื่อแยกพิจารณาปัจจัยการบริหารของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร โดยจ าแนกเป็นรายด้านและรายข้อ

ผลการวิเคราะหป์รากฏตามตาราง 9-12 
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความหมายปัจจัยการบริหาร 

            ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

            ในจังหวัดสกลนคร ด้านนโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ 

 

ข้อ

ท่ี 

 

นโยบายการบริหารท่ีน าไปสู่การปฏบัิติ (X1) 

ค่าสถิต ิ

(n=370) 

การแปล

ความหมาย 

ล าดับ

ท่ี 

X̅ S.D. 

1 ผู้บริหารมนีโยบายและแผนงานท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการท า

วจิัยในชัน้เรียน 3.97 0.70 มาก 5 

2 ผู้บริหารมนีโยบายให้ครูมีหน้าท่ีเป็นผู้วจิัยและใช้กระบวน 

การวจิัยในการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนในช้ันเรียน 4.06 0.75 มาก 1 

3 ผู้บริหารมนีโยบายน าผลงานวจิยัในช้ันเรียนประกอบ 

การพจิารณาความดีความชอบ 3.80 0.80 มาก 10 

4 ผู้บริหารมนีโยบายสง่เสริมให้ครูท่ีมีผลงานวิจัยในช้ันเรียน

มโีอกาสกา้วหนา้ในการท างาน 4.02 0.75 มาก 3 

5 ผู้บริหารและครูในสถานศกึษามขี้อตกลงร่วมกัน 

โดยก าหนดให้แต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษามีผลงานวจิัย/

วจิัยในชัน้เรียน อย่างนอ้ย 1 เร่ือง 3.91 0.85 มาก 7 

6 ผู้บริหารมนีโยบายการพัฒนาครูเกี่ยวกับความรู้

ความสามารถในการท าวจิัยในช้ันเรียน 4.04 0.79 มาก 2 

7 ผู้บริหารมนีโยบายสง่เสริมและเผยแพร่ผลการท าวิจัย 

ในช้ันเรียน 3.90 0.77 มาก 8 

8 ผู้บริหารท าหน้าท่ีเป็นผู้ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท าวิจัย 

ในช้ันเรียน 3.99 0.84 มาก 4 

9 ผู้บริหารมกีารน าเทคนิค/แนวคิด/วธีิการใหม่ ๆ มาใช้

พัฒนาการท าวิจัยในช้ันเรียน 3.95 0.87 มาก 6 

10 ผู้บริหารมกีารวางแผนหรือก าหนดให้ครูแบ่งเวลาเพื่อท า

วจิัยในชัน้เรียน 3.88 0.84 มาก 9 

รวม 3.95 0.66 มาก  
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   จากตาราง 9 พบว่า ปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร ด้านนโยบาย 

การบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่

ผูบ้ริหารมนีโยบายใหค้รูมีหน้าที่เป็นผู้วจิัยและใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ไขปัญหา 

การเรียนการสอนในช้ันเรียน ผูบ้ริหารมีนโยบายการพัฒนาครูเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ

ในการท าวิจัยในช้ันเรียน และผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมให้ครูที่มีผลงานวิจัยในช้ันเรียน 

มีโอกาสก้าวหน้าในการท างาน 

ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความหมายปัจจัยการบริหาร 

             ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

             ในจังหวัดสกลนคร ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี 

 

ข้อ

ท่ี 

 

การบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี (X2) 

ค่าสถิต ิ

(n=370) 

การแปล

ความหมาย 

ล าดับ

ท่ี 

X̅ S.D. 

1 สถานศกึษาสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยในช้ันเรียน

ให้กับคร ู 3.63 0.87 มาก 7 

2 สถานศกึษาสนับสนุนงบประมาณในการฝกึอบรมการท า

วจิัยในชัน้เรียนให้กับครู 3.67 0.83 มาก 8 

3 สถานศกึษาสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวิทยากร/

ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท า

วจิัยในชัน้เรียน 3.61 0.88 มาก 9 

4 สถานศกึษาจัดหาแหล่งเงินทุนจากองค์กร/หนว่ยงานภาครัฐ/

หนว่ยงานเอกชนในการท าวิจัยในช้ันเรียน 3.39 1.00 ปานกลาง 10 

5 สถานศกึษามแีหลง่ค้นคว้าเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน 3.71 0.94 มาก 6 

6 สถานศกึษามวีัสดุอุปกรณส์ าหรับการท าวิจัยในช้ันเรียน 3.81 0.93 มาก 4 

7 สถานศกึษาจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์/อนิเทอร์เน็ตท่ีมี

คุณภาพในการท าวิจัยในช้ันเรียน 3.96 0.93 มาก 3 

8 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมคีวามรู้ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการท าวิจัยในช้ันเรียน 4.05 0.83 มาก 2 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 

ข้อ

ท่ี 

 

การบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี (X2) 

ค่าสถิต ิ 

(n=370) 

การแปล

ความหมาย 

ล าดับ

ท่ี 

X̅ S.D. 

9 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูน านวัตกรรมทางการศกึษา 

มาใชใ้นการแกปั้ญหาหรอืการท าวิจัยในช้ันเรียน 4.05 0.81 มาก 1 

10 สถานศกึษามกีารจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมปฏบัิตกิาร

เกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน 3.72 0.88 มาก 5 

รวม 3.76 0.72 มาก  
 

   จากตาราง 10 พบว่า ปัจจัยการบริหารตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

และครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.76) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนมากอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย

3 อันดับแรก ได้แก่ ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูน านวัตกรรมทางการศกึษามาใช้ในการแก้ปัญหา

หรอืการท าวิจัยในช้ันเรียน ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการท าวิจัยในช้ันเรียน และสถานศกึษาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต 

ที่มคีุณภาพในการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายปัจจัยการบริหาร 

             ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

             ในจังหวัดสกลนคร ด้านบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร 

 

ข้อ

ท่ี 

 

บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร (X3) 

ค่าสถิต ิ 

(n=370) 

การแปล

ความหมาย 

ล าดับ

ท่ี 

X̅ S.D. 

1 สถานศกึษามกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

การท าวิจัยในช้ันเรียน 3.53 0.96 มาก 10 

2 คณะกรรมการท่ีปรึกษาการท าวิจัยในช้ันเรียน 

ให้ค าปรึกษา/แนะน าการด าเนนิการวิจัย 3.64 0.91 มาก 9 

 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



114 

ตาราง 11 (ต่อ) 

 

ข้อ

ท่ี 

 

บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร (X3) 

ค่าสถิต ิ 

(n=370) 

การแปล

ความหมาย 

ล าดับ

ท่ี 

X̅ S.D. 

3 สถานศกึษามกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการก ากับ ติดตาม

ดูแลการท าวจิัยในชัน้เรียนของครูให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

และแผนปฏบัิตกิารวจิัยในชัน้เรียน 3.68 0.92 มาก 8 

4 ผู้บริหารให้การสนับสนุนครูในการท าวิจัยในช้ันเรียน 4.07 0.85 มาก 1 

5 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา 

ทางวิชาการการท าวิจัยในช้ันเรียน 4.06 0.83 มาก 2 

6 ครูมีความสนใจในการท าวิจัยในชัน้เรียน 3.93 0.81 มาก 4 

7 ครูผู้ท าวจิัยในชัน้เรียนเป็นผลส าเร็จสามารถเป็นวิทยากร

ถ่ายทอดความรู้ความสามารถในการท าวิจัยในช้ันเรียน

แก่บุคลากรในสถานศกึษา 3.82 0.90 มาก 7 

8 บุคลากรในสถานศึกษาให้ความชว่ยเหลอืซึ่งกัน 

ในการท าวิจัยในช้ันเรียน 4.01 0.83 มาก 3 

9 นักเรียน/ผู้ปกครอง/คนในชุมชนให้ความร่วมมอื 

ในการเก็บขอ้มูลเกี่ยวกับการท าวจิัยในชัน้เรียน 3.89 0.81 มาก 5 

10 สถานศกึษาจัดเวลาให้ครู/ผู้ร่วมงานได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน 3.89 0.83 มาก 6 

รวม 3.85 0.73 มาก  

 

   จากตาราง 11 พบว่า ปัจจัยการบริหารตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

และครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 

ด้านบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.85) เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก

ได้แก่ ผูบ้ริหารให้การสนับสนุนครูในการท าวิจัยในช้ันเรียน ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหเ้ข้าร่วม

การประชุมสัมมนาทางวิชาการการท าวิจัยในช้ันเรยีน และบุคลากรในสถานศกึษา 

ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันในการท าวิจัยในช้ันเรยีน 
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความหมายปัจจัยการบริหาร 

             ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

             ในจังหวัดสกลนคร ด้านการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

 

ข้อ

ท่ี 

 

การสง่เสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน (X4) 

ค่าสถิต ิ 

(n=370) 

การแปล

ความหมาย 

ล าดับ

ท่ี 

X̅ S.D. 

1 สถานศกึษาสง่เสริมให้ครูศกึษาดูงานเกี่ยวกับการท าวิจัย

ในช้ันเรียน 3.82 0.87 มาก 6 

2 สถานศกึษสง่เสริมให้ครูเข้าร่วมเป็นสมาชกิชมรม/

สมาคมท่ีเป็นประโยชนต์อ่การพัฒนาวิชาชพี 3.80 0.86 มาก 7 

3 สถานศกึษามกีารตัง้งบประมาณเพื่อท าการวจิัย 

ในช้ันเรียนส าหรับครู 3.62 0.90 มาก 10 

4 สถานศกึษามกีารยกย่อง ชมเชย ให้เกียรตคิรูท่ีมีผลงาน 

วจิัยในชัน้เรียนในโอกาสตา่ง ๆ 3.96 0.88 มาก 3 

5 ผู้บริหารสร้างเครอืขา่ยการเรียนรู้การท าวิจัยในช้ันเรียน 3.75 0.90 มาก 9 

6 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ในการด าเนินงานวจิัยในช้ันเรียน 4.01 0.82 มาก 2 

7 ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ในช้ันเรียนต่อครูท่ัวไปหรือชุมชน 3.86 0.87 มาก 4 

8 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูน าเสนอผลงานการท าวิจัย 

ในช้ันเรียนต่อหนว่ยงานอื่นเพื่อขอรับทุนวจิัย 3.79 0.90 มาก 8 

9 บุคลากรของหน่วยงานอ่ืนให้ความร่วมมอืในการท าวิจัย

ในช้ันเรียน 3.86 0.90 มาก 5 

10 บุคลากรในสถานศึกษาให้ความร่วมมอืสนับสนุนการท า

วจิัยในชัน้เรียนดว้ยความเต็มใจ 4.03 0.83 มาก 1 

รวม 3.85 0.74 มาก  

   จากตาราง 12 พบว่า ปัจจัยการบริหารตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

และครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 

ด้านการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.85) เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก
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ได้แก่ บุคลากรในสถานศกึษาให้ความร่วมมอืสนับสนุนการท าวิจัยในช้ันเรียนด้วยความเต็ม

ใจ 

ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานวิจัยในช้ันเรยีน และ

สถานศกึษามีการยกย่อง ชมเชย ให้เกียรตคิรูที่มีผลงานวิจัยในช้ันเรยีนในโอกาสต่าง ๆ 

   ดังนัน้ ผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 1 ปัจจัยการบริหาร 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

ในจังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับมาก 

   2. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ผลส าเร็จของการท าวิจัยในชัน้เรียน

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน

ในจังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับมาก โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(Standard Deviation) แล้วน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑก์ารแปลความหมายที่ก าหนดไว้ 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลปรากฏตามตาราง 13 

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความหมายผลส าเร็จของการท า 

             วิจัยในช้ันเรยีนของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

             ขั้นพืน้ฐาน ในจังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้าน 

ด้าน ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียน ค่าสถิต ิ(n=370) การแปล

ความหมาย 

ล าดับ

ท่ี X̅ S.D. 

1 

2 

ความรู้ความสามารถในการท าวจิัยในชัน้เรียน (Y1) 

เจตคติต่อการท าวิจัยในช้ันเรียน (Y2) 

3.89 

4.08 

0.67 

0.59 

มาก 

มาก 

2 

1 

ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียนโดยรวม (Y) 3.98 0.60 มาก  

   จากตาราง 13 พบว่า ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียน สังกัดส านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน

โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เจตคตติ่อการท าวิจัยในชัน้เรียน และความรู้

ความสามารถในการท าวิจัยในช้ันเรยีน ตามล าดับ 

   เมื่อแยกพิจารณาผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร โดยจ าแนกเป็นรายด้านและรายข้อ

ผลการวิเคราะหป์รากฏตามตาราง 14-15 
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความหมายผลส าเร็จของการท า 

             วิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัด 

             สกลนคร ด้านความรูค้วามสามารถในการท าวิจัยในชัน้เรียน 

 

ข้อ

ท่ี 

 

ความรู้ความสามารถในการท าวจิัยในชัน้เรียน (Y1) 

ค่าสถิต ิ 

(n=370) 

การแปล

ความหมาย 

ล าดับ

ท่ี 

X̅ S.D. 

1 ท่านมีความรู้ความสามารถในกระบวนการท าวิจัย 

ในช้ันเรียน 3.88 0.74 มาก 5 

2 ท่านมีความรู้ความสามารถตั้งช่ือเร่ืองงานวจิัย 

ในช้ันเรียนท่ีสอดคล้องกับปัญหา 3.94 0.77 มาก 3 

3 ท่านมคีวามรู้ความสามารถในการวางแผนและออกแบบ 

การท าวิจัยในช้ันเรียน 3.88 0.79 มาก 6 

4 ท่านมีความรู้ความสามารถในการสร้างเครื่องมือและ

เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการท าวิจัยในช้ันเรียน 3.84 0.81 มาก 8 

5 ท่านมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และแปรผล

ข้อมูลการท าวิจัยในช้ันเรียน 3.75 0.79 มาก 9 

6 ท่านมีความรู้ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร์ 

ในการสบืค้นและวเิคราะหข์อมูลการท าวิจัยในช้ันเรียน 3.98 0.81 มาก 2 

7 ท่านทดลองใชน้วัตกรรมในการแก้ปัญหาของนักเรียน 3.89 0.80 มาก 4 

8 ท่านมีความรู้ความสามารถในการเขียนรายงานและ 

น าผลการวจิัยในช้ันเรียนไปใชใ้นการพัฒนาการเรียน

การสอน 3.86 0.82 มาก 7 

9 ท่านมีผลงานวิจัย/วจิัยในชัน้เรียน อย่างนอ้ย 1 เร่ือง 

ตอ่ภาคเรียนหรือตอ่ปีการศึกษา 3.74 0.85 มาก 10 

10 ท่านคดิวา่การท าวิจัยในช้ันเรียนมปีระโยชนต์อ่นักเรียน

และการพัฒนาคร ู 4.10 0.81 มาก 1 

รวม 3.89 0.67 มาก  
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   จากตาราง 14 พบว่า ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู

ด้านความรูค้วามสามารถในการท าวิจัยในช้ันเรยีน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.89) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย

3 อันดับแรก ได้แก่ การท าวิจัยในชัน้เรียนมีประโยชน์ต่อนักเรียนและการพัฒนาครู

ผูบ้ริหารและครูมีความรู้ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรในการสืบค้นและวิเคราะห์ขอมูล 

การท าวิจัยในช้ันเรียน และผูบ้ริหารและครูมีความรูค้วามสามารถตั้งช่ือเรื่องงานวิจัย 

ในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับปัญหา 

ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความหมายผลส าเร็จของการท า 

             วิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัด 

             สกลนคร ด้านเจตคติตอ่การท าวิจัยในชัน้เรียน 

 

ข้อ

ท่ี 

 

เจตคติต่อการท าวิจัยในช้ันเรียน (Y2)  

ค่าสถิต ิ 

(n=370) 

การแปล

ความหมาย 

ล าดับ

ท่ี 

X̅ S.D. 

1 ท่านคดิวา่การท าวิจัยในช้ันเรียนเป็นเร่ืองไม่ยาก 3.88 0.77 มาก 10 

2 ท่านคดิวา่การท าวิจัยในช้ันเรียนเป็นการคน้ควา้ 

หาความรูใ้หม ่ๆ 4.15 0.74 มาก 3 

3 ท่านคดิวา่การท าวิจัยในช้ันเรียนช่วยแกปั้ญหาได้

ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 4.05 0.78 มาก 8 

4 ท่านคดิวา่การท าวิจัยในช้ันเรียนเป็นเทคนิค/วิธีการสอน

แบบหนึ่งท่ีท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 4.12 0.71 มาก 4 

5 ท่านคดิวา่การท าวิจัยในช้ันเรียนเป็นการส่งเสริมให้ผู้วจิัย

มคีวามคิดและท างานเป็นระบบ 4.16 0.72 มาก 2 

6 ท่านคดิวา่การท าวิจัยในช้ันเรียนไม่ได้ท าให้การปฏบัิติ

หนา้ที่ในการจัดการเรียนการสอนของท่านเสียหาย 4.08 0.73 มาก 6 

7 ท่านคดิวา่ทา่นมคีวามกระตอืรือร้น ใส่ใจ ในการท าวิจัย 

ในช้ันเรียน 3.98 0.76 มาก 9 

8 ท่านคดิวา่ผลการท าวิจัยในช้ันเรียนมคีวามนา่เช่ือถือ 4.10 0.71 มาก 5 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

 

ข้อ

ท่ี 

 

เจตคติต่อการท าวิจัยในช้ันเรียน  (Y2)  

ค่าสถิต ิ 

(n=370) 

การแปล

ความหมาย 

ล าดับ

ท่ี 

X̅ S.D. 

9 ท่านคดิวา่การท าวิจัยในช้ันเรียนเป็นสว่นหนึ่งท่ีท าให้

ท่านภาคภูมิใจและน าไปสู่การพัฒนาตนเอง 

ให้มีความกา้วหนา้ทางวชิาการได้ 4.18 0.73 มาก 1 

10 ท่านคดิวา่การท าวิจัยในช้ันเรียนสามารถสนับสนุน 

ให้ท่านมีและเลื่อนวทิยฐานะสูงขึน้ 4.06 0.79 มาก 7 

รวม 4.08 0.59 มาก  

   จากตาราง 15 พบว่า ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู

ด้านเจตคติต่อการท าวิจัยในช้ันเรยีน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.08) เมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก

ได้แก่ การท าวิจัยในช้ันเรยีนเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้ภาคภูมิใจและน าไปสู่การพัฒนาตนเอง 

ให้มคีวามก้าวหน้าทางวิชาการ การท าวิจัยในชั้นเรียนเป็นการสง่เสริมให้ผูว้ิจัยมคีวามคิด

และท างานเป็นระบบ และการท าวิจัยในช้ันเรยีนเป็นการค้นคว้าหาความรูใ้หม่ ๆ  

   ดังนัน้ ผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 2 ผลส าเร็จของการท า

วิจัยในชัน้เรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนครอยู่ในระดับมาก 

   3. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

สกลนคร มีความแตกต่างกัน โดยใช้สถิตกิารทดสอบค่าท ี(t-test) แบบ Independent 

Samples ผลการวิเคราะหข์้อมูลปรากฏตามตาราง 16 
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ตาราง 16 เปรียบเทียบปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู 

             สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร 

ปัจจัยการบริหาร 

สถานภาพ  

t 

 

sig ผู้บริหาร 

(n=88) 

คร ู

(n=282) 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. นโยบายการบริหารท่ีน าไป 

สู่การปฏบัิต ิ(X1) 

2. การบริหารจัดการทรัพยากร 

และเทคโนโลยี (X2) 

3. บุคลากรและการพัฒนา

บุคลากร (X3) 

4. การสง่เสริมการท าวิจัย 

ในช้ันเรียน (X4) 

 

4.23 

 

3.97 

 

4.05 

 

4.10 

 

0.56 

 

0.75 

 

0.75 

 

0.74 

 

3.87 

 

3.70 

 

3.79 

 

3.77 

 

0.66 

 

0.70 

 

0.71 

 

0.72 

 

4.997** 

 

3.120** 

 

2.979** 

 

3.730** 

 

0.000 

 

0.002 

 

0.003 

 

0.000 

ปัจจัยการบริหารรวม (X) 4.09 0.66 3.78 0.66 3.788** 0.000 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (𝛼.01; t368 = 2.58) 

   จากตาราง 16 พบว่า ปัจจัยการบริหารตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

และครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร จ าแนกตาม

สถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพจิารณา 

เป็นรายด้าน พบว่า นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการทรัพยากร

และเทคโนโลยี บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารมรีะดับความคิดเห็น

มากกว่าครู 

   ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 3 ปัจจัยการบริหาร

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

ในจังหวัดสกลนคร จ าแนกตามสถานภาพ มีความแตกต่างกัน 

   4. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน 
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ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน

ในจังหวัดสกลนคร มคีวามแตกต่างกัน โดยใช้สถิตกิารทดสอบค่าที (t-test) แบบ 

Independent Samples ผลการวิเคราะหข์้อมูลปรากฏตามตาราง 17  

ตาราง 17 เปรียบเทียบผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 

             และครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 

 

ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียน 

สถานภาพ  

t 

 

sig ผู้บริหาร 

(n=88) 

คร ู

(n=282) 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. ความรู้ความสามารถในการท าวิจัย 

ในช้ันเรียน (Y1) 

2. เจตคติต่อการท าวิจัยในช้ันเรียน (Y2) 

 

4.13 

4.33 

 

0.67 

0.56 

 

3.81 

4.00 

 

0.57 

0.58 

 

4.005** 

4.721** 

 

0.000 

0.000 

ผลส าเร็จของการท าวิจัย 

ในช้ันเรียนรวม (Y) 4.23 0.57 3.90 0.59 4.615** 0.000 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (𝛼.01 ; t368 = 2.58) 

   จากตาราง 17 พบว่า ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียน ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า

เจตคติในการท าวิจัยในช้ันเรียน และความรู้ความสามารถในการท าวิจัยในช้ันเรียน 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารมคีวามคิดเห็น

มากกว่าครู 

   ดังนั้น ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 4 ผลส าเร็จของการท า

วิจัยในชัน้เรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร จ าแนกตามสถานภาพ มีความแตกต่างกัน 

   5. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็น 

ของผูบ้ริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร 

ที่มปีระสบการณ์ท างานต่างกันมีความแตกต่างกัน โดยใช้สถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวน

ทางเดียว F-test (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบ
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เป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตาราง

18-19 

 

 

ตาราง 18 เปรียบเทียบปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู 

             สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร 

             จ าแนกตามประสบการณท์ างาน 

ปัจจัยการบริหาร แหลง่ความ

แปรปรวน 

SS df MS F sig 

1. นโยบายการบริหารท่ีน าไปสู่ 

การปฏบัิต ิ(X1) 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

2.788 

156.056 

2 

367 

1.394 

0.43 

3.278* 0.039 

รวม 158.844 369  

2. การบริหารจัดการทรัพยากรและ 

เทคโนโลยี (X2)  

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

0.816 

189.654 

2 

367 

0.408 

0.517 

0.789 0.455 

รวม 190.470 369  

3. บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร (X3) 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

0.818 

194.306 

2 

367 

0.409 

0.529 

0.772 0.463 

รวม 195.124 369  

4. การส่งเสริมการท าวจิัยในชั้นเรียน (X4) 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

2.814 

197.051 

2 

367 

1.407 

0.537 

2.620 0.074 

รวม 199.865 369  

ปัจจัยการบริหารรวม (X) ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

1.632 

164.693 

2 

367 

0.816 

0.449 

1.819 0.164 

รวม 166.325 369  

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (𝛼.05 ; F2,348 = 3.03) 

   จากตาราง 18 พบว่า ปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

และครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร จ าแนกตาม

ประสบการณท์ างาน โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้น

นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



123 

ที่ระดับ .05 แล้วท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านที่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติโดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ผลปรากฏตามตาราง 19 

 

 

ตาราง 19 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู 

             สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร 

             จ าแนกตามประสบการณท์ างาน 

ปัจจัยการบริหาร ประสบการณ์

ท างาน 
(X̅) ประสบการณ์ท างาน 

<10ปี 10-20ปี >20ปี 

นโยบายการบริหารท่ีน าไป 

สู่การปฏบัิต ิ(X1) 

 

 

นอ้ยกว่า 10 ปี 

10-20 ป ี

มากกวา่ 20 ปี 

(X̅) 

3.92 

3.86 

4.10 

3.92 

- 

 

 

3.86 

0.067 

- 

 

4.10 

-0.129 

-0.196* 

- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   จากตาราง 19 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยการบริหาร

ด้านนโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ ผูบ้ริหารและครูที่มปีระสบการณท์ างาน

ระหว่าง 10-20 ปี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยกว่าผู้บริหารและครู สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร ที่มปีระสบการณท์ างานน้อยกว่า 

10 ปี และ มากกว่า 20 ปี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คู่อื่นไม่มคีวามแตกต่าง 

   ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 5 ปัจจัยการบริหาร

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน

ในจังหวัดสกลนคร ที่มปีระสบการณท์ างานต่างกันมีความแตกต่างกัน 

   6. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 6 ผลส าเร็จของการท าวิจัยในชัน้เรียน 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

ในจังหวัดสกลนคร ที่มปีระสบการณท์ างานต่างกัน มีความแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ 
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การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว F-test (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลปรากฏตามตาราง 20 

 

 

 

ตาราง 20 ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู 

              สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร 

              จ าแนกตามประสบการณท์ างาน 

ผลส าเร็จของการท าวิจัย 

ในช้ันเรียน 

แหลง่ความ

แปรปรวน 

SS df MS F sig 

1. ความรู้ความสามารถในการท า

วจิัยในชัน้เรียน (Y1) 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

1.425 

165.733 

2 

367 

0.713 

0.452 

1.578 0.208 

รวม 167.158 369  

2. เจตคติต่อการท าวิจัย 

ในช้ันเรียน (Y2) 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

1.136 

129.224 

2 

367 

0.568 

0.352 

1.613 0.201 

รวม 130.360 369  

ผลส าเร็จของการท าวิจัย 

ในช้ันเรียนรวม (Y) 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

1.168 

130.641 

2 

367 

0.584 

0.356 

1.641 0.195 

รวม 131.809 369  

   จากตาราง 20 พบว่า ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียนตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 

ที่มปีระสบการณท์ างานต่างกันโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่มคีวามแตกต่างกัน 

   ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 6 ผลส าเร็จ 

ของการท าวิจัยในช้ันเรยีนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร ที่มปีระสบการณท์ างานต่างกัน 

มีความแตกต่างกัน 

   7. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 7 ปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็น 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



125 

ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

สกลนคร ที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาที่มลีักษณะการเปิดสอนต่างกัน มีความแตกต่างกัน

โดยใช้สถิตกิารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว F-test (One way ANOVA) ในกรณี 

พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe-

Method) ผลการวิเคราะหข์้อมูลปรากฏตามตาราง 21-22 

 

 

ตาราง 21 เปรียบเทียบปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู 

             สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร 

             จ าแนกตามลักษณะการเปิดสอน 

ปัจจัยการบริหาร แหลง่ความ

แปรปรวน 

SS df MS F sig 

1. นโยบายการบริหารท่ีน าไป 

สู่การปฏบัิต ิ(X1) 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

5.645 

153.199 

2 

367 

2.823 

0.417 

6.762** 0.001 

รวม 158.844 369  

2. การบริหารจัดการทรัพยากร

และเทคโนโลยี (X2)  

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

7.148 

183.322 

2 

367 

3.574 

0.500 

7.155** 0.001 

รวม 190.470 369  

3. บุคลากรและการพัฒนา

บุคลากร (X3) 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

4.673 

190.451 

2 

367 

2.337 

0.519 

4.503* 0.012 

รวม 195.124 369  

4. การสง่เสริมการท าวิจัย 

ในช้ันเรียน (X4) 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

6.640 

193.225 

2 

367 

3.320 

0.526 

6.305** 0.002 

รวม 199.865 369  

ปัจจัยการบริหารรวม (X) ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

5.723 

160.602 

2 

367 

2.862 

0.438 

6.540** 0.002 

รวม 166.325 369  

*มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 (𝛼.05 ; F2,348 = 3.03) 

 **มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดบั .01 (𝛼.01 ; F2,348 = 4.69) 
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   จากตาราง 21 พบว่า ปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

และครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร จ าแนกตาม

ลักษณะการเปิดสอน โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ การบริหาร

จัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี และการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร มีความแตกต่าง

กัน 

 

 

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 แล้วท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านที่มี 

ความแตกต่างกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถติโิดยวิธีของเชฟเฟ ่(Scheffe’s Method) ผลปรากฏ

ตามตาราง 22 

ตาราง 22 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู 

             สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร 

             จ าแนกตามลักษณะการเปิดสอน 

ปัจจัยการบริหาร ลักษณะ 

การเปิดสอน 
(X̅) ลักษณะการเปิดสอน 

ประถม 

ศกึษา 

ขยาย

โอกาส 

มัธยม 

ศกึษา 

1. นโยบายการบริหารท่ีน าไป 

สู่การปฏบัิต ิ(X1) 

 

 

ประถมศึกษา 

ขยายโอกาส 

มัธยมศกึษา 

(X̅) 3.84 4.07 4.11 

3.84 

4.07 

4.11 

 -0.228 -0.269** 

-0.042 

2. การบริหารจัดการทรัพยากร

และเทคโนโลยี (X2) 

 

ประถมศึกษา 

ขยายโอกาส 

มัธยมศกึษา 

(X̅) 3.66 3.76 4.02 

3.66 

3.76 

4.02 

 -0.099 -0.359** 

-0.260 

3. บุคลากรและการพัฒนา

บุคลากร (X3) 

 

 

ประถมศึกษา 

ขยายโอกาส 

มัธยมศกึษา 

(X̅) 3.76 3.89 4.05 

3.76 

3.89 

4.05 

 -0.124 -0.286* 

-0.162 
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4. การสง่เสริมการท าวิจัย 

ในช้ันเรียน (X4) 

 

 

ประถมศึกษา 

ขยายโอกาส 

มัธยมศกึษา 

(X̅) 3.75 3.88 4.09 

3.75 

3.88 

4.09 

 -0.129 -0.344** 

-0.215 

ปัจจัยการบริหารรวม (X)  

ประถมศึกษา 

ขยายโอกาส 

มัธยมศกึษา 

(X̅) 3.75 3.90 4.07 

3.75 

3.90 

4.07 

 -0.145 0.315** 

-0.170 

  

   จากตาราง 22 พบว่า ปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

และครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร ทีป่ฏิบัติงาน

ในสถานศกึษาที่มลีักษณะการเปิดสอนต่างกัน โดยรวม พบว่า ผูบ้ริหารและครูที่ปฏิบัติงาน

ในสถานศกึษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยกว่าระดับ

มัธยมศกึษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

    นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ โดยรวมของผู้บริหารและครู 

ที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาระดับประถมศึกษา มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยกว่าระดับ

มัธยมศกึษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คู่อื่นไม่มี 

ความแตกต่างกัน 

    การบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี โดยรวมของผู้บริหารและ

ครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาระดับประถมศกึษา มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยกว่าระดับ

มัธยมศกึษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คู่อื่นไม่มี 

ความแตกต่างกัน 

    บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร โดยรวมของผู้บริหารและครู 

ที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาระดับประถมศึกษา มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยกว่าระดับ

มัธยมศกึษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คู่อื่นไม่มี 

ความแตกต่างกัน 

    การส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน โดยรวมของผูบ้ริหารและครู 

ที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาระดับประถมศึกษา มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยกว่าระดับ

มัธยมศกึษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คู่อื่นไม่มี 

ความแตกต่างกัน 
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    ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 7 ปัจจัยการบริหาร

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน

ในจังหวัดสกลนคร ที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาที่มลีักษณะการเปิดสอนต่างกัน 

มีความแตกต่างกัน 

   8. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 8 ผลส าเร็จของการท าวิจัยในชัน้เรียน

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน

ในจังหวัดสกลนคร ที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาที่มลีักษณะการเปิดสอนต่างกัน 

มีความแตกต่างกันโดยใช้สถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว F-test (One way 

ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ 

(Scheffe-Method) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตาราง 23-24 

ตาราง 23 ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู 

             สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร 

             จ าแนกตามลักษณะการเปิดสอน 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (𝛼.01 ; F2,348 = 4.69) 

   จากตาราง 23 พบว่า ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียนตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร

จ าแนกตามลักษณะการเปิดสอน โดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความแตกต่างกัน 

ผลส าเร็จของการท าวิจัย- 

ในช้ันเรียน 

แหลง่ความ

แปรปรวน 

SS df MS F sig 

1. ความรู้ความสามารถ 

ในการท าวิจัยในช้ันเรียน (Y1) 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

7.590 

159.567 

2 

367 

3.795 

0.435 

8.729** 0.000 

รวม 167.158 369  

2. เจตคติต่อการท าวิจัย 

ในช้ันเรียน (Y2) 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

3.791 

126.569 

2 

367 

1.896 

0.345 

5.497** 0.004 

รวม 130.360 369  

ผลส าเร็จของการท าวิจัย 

ในช้ันเรียนรวม (Y) 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

5.461 

126.348 

2 

367 

2.730 

0.344 

7.931** 0.000 

รวม 131.809 369  
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อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 แล้วท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านที่มี 

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ผลปรากฏ

ตามตาราง 24 

 

 

 

 

ตาราง 24 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่  ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียนตามความคิดเห็น 

             ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

             ในจังหวัดสกลนคร จ าแนกตามลักษณะการเปิดสอน 

ผลส าเร็จของการท าวิจัย 

ในช้ันเรียน 

ลักษณะ 

การเปิดสอน 
(X̅) ลักษณะการเปิดสอน 

ประถม

ศกึษา 

ขยาย

โอกาส 

มัธยม 

ศกึษา 

1. ความรู้ความสามารถ 

ในการท าวิจัยในช้ันเรียน (Y1) 

 

 

ประถมศึกษา 

ขยายโอกาส 

มัธยมศกึษา 

(X̅) 3.76 4.03 4.07 

3.76 

4.03 

4.07 

 -0.269** -0.307** 

-0.038 

2. เจตคติต่อการท าวิจัย 

ในช้ันเรียน (Y2) 

 

ประถมศึกษา 

ขยายโอกาส 

มัธยมศกึษา 

(X̅) 3.99 4.21 4.17 

3.99 

4.21 

4.17 

 -0.220** -0.179 

0.041 

ผลส าเร็จของการท าวิจัย 

ในช้ันเรียนรวม (Y) 

 

ประถมศึกษา 

ขยายโอกาส 

มัธยมศกึษา 

(X̅) 3.87 4.12 4.12 

3.87 

4.12 

4.12 

 -0.245** -0.243** 

0.001 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   จากตาราง 24 พบว่า ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียนตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร

ที่มลีักษณะการเปิดสอนต่างกัน โดยรวมของผูบ้ริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



130 

ที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา มคีวามคิดเห็นน้อยกว่าระดับมัธยมศกึษาอย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

    ความรูค้วามสามารถในการท าวิจัยในชัน้เรียน โดยรวมของผู้บริหาร

และครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นน้อยกว่าระดับ

มัธยมศกึษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

    เจตคติตอ่การท าวิจัยในชั้นเรียน โดยรวมของผูบ้ริหารและครู 

ที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาระดับประถมศึกษา มคีวามคิดเห็นน้อยกว่าระดับมัธยมศึกษา

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

   ดังนั้น ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 8 ผลส าเร็จของการท า

วิจัยในชัน้เรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร ที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาที่มลีักษณะการเปิดสอน

มีความแตกต่างกัน 

   9. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 9 ปัจจัยการบริหารกับผลส าเร็จ 

ของการท าวิจัยในช้ันเรยีน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร มีความสัมพันธ์กันทางบวกใช้สถิติ

การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson’s Product Moment Coefficient ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลปรากฏตามตาราง 25 

ตาราง 25 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ปัจจัยการบริหารกับผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียน 

             ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษา 

             ขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร 

ตัว

แปร 

X X1 X2 X3 X4 Y Y1 Y2 

X  0.910** 0.950** 0.964** 0.958** 0.742** 0.738** 0.658** 

X1   0.815** 0.830** 0.815** 0.693** 0.669** 0.635** 

X2    0.893** 0.881** 0.677** 0.685** 0.585** 

X3     0.919** 0.720** 0.724** 0.628** 

X4      0.719** 0.710** 0.642** 

Y       0.950** 0.935** 

Y1        0.778** 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



131 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   จากตาราง 25 พบว่า ปัจจัยการบริหารกับผลส าเร็จของการท าวิจัย 

ในชั้นเรียน โดยรวม (rxy = 0.742) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร มีความสัมพันธ์กันทางบวกระดับสูง

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

 

    นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ มคีวามสัมพันธ์ทางบวก 

ระดับปานกลางกับผลส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยรวม (rx1y = 0.693) 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน

ในจังหวัดสกลนคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

    การบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี มคีวามสัมพันธ์ทางบวก

ระดับปานกลางกับผลส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยรวม (rx2y = 0.677) 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน

ในจังหวัดสกลนคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

    บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร มคีวามสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง

กับผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน โดยรวม (rx3y = 0.720) ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

    การส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน มคีวามสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง

กับผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน โดยรวม (rx4y = 0.719) ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

    เมื่อพจิารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับผลส าเร็จ 

ของการท าวิจัยในช้ันเรยีน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร เป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยการบริหาร

ที่มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีนในแต่ละด้าน เรียงล าดับ

จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการท าวิจัยในชัน้เรียน (rxy1 = 0.738) 

Y2         
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และเจตคติต่อการท าวิจัยในช้ันเรยีน (rxy2 = 0.658) อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ทุกด้าน 

   ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 9 ปัจจัยการบริหาร 

กับผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร มีความสัมพันธ์กันทางบวก 

 

 

   10. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 10 ปัจจัยการบริหาร อย่างนอ้ย 1 ปัจจัย

สามารถพยากรณ์ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนครได้ ใช้สถิตกิารวิเคราะห์สมการพหุคูณแบบขั้นตอน

(Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตาราง 26 

ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์อ านาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหารที่สง่ผลต่อผลส าเร็จ 

              ของการท าวิจัยในช้ันเรยีน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

              ในจังหวัดสกลนคร โดยรวม 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted 

R2 

B S.E.b β t Sig 

บุคลากรและการพัฒนา

บุคลากร (X3) 0.720 0.519 0.518 0.204 0.077 0.248 2.645** 0.009 

นโยบายการบริหารท่ีน าไป 

สู่การปฏบัิต ิ(X1)  0.740 0.548 0.546 0.235 0.058 0.258 4.030** 0.000 

การสง่เสริมการท าวิจัย 

ในช้ันเรียน (X4) 0.748 0.560 0.556 0.228 0.073 0.281 3.114** 0.002 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

       a = 1.389 

       S.E.est = 0.39822 

   จากตาราง 26 พบว่า ปัจจัยการบริหาร จ านวน 4 ปัจจัย ที่น ามา

วิเคราะห์ มจี านวน 3 ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ผลส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียน 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนครได้ อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร (X3) นโยบายการบริหาร 
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ที่น าไปสู่การปฏิบัติ (X1) และการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรยีน (X4) 

    ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื การส่งเสริมการท าวิจัย 

ในชั้นเรียน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.281 รองลงมา คือ

นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์

เท่ากับ 0.258 และบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

การพยากรณ์ เท่ากับ 0.248 ซึ่งทั้ง 3 ตัวแปร สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลส าเร็จของการท า

วิจัยในชัน้เรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร

โดยรวม คิดเป็นรอ้ยละ 55.60 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

± 0.39822 

     สามารถเขียนสมการการวิเคราะห์พหุคูณถดถอยในรูปคะแนนดิบ

ดังนี้ 

      Y^ = 1.389 + 0.235x1 + 0.228x4 + 0.204x3 

     และสามารถเขียนสมการการวิเคราะหพ์หุคูณถดถอยในรูป

คะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 

      Z^
y = 0.248z3 + 0.258z1 + 0.281z4 

   ผลการวิเคราะหอ์ านาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหารที่สง่ผลต่อ

ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ในจังหวัดสกลนคร จ าแนกเป็นรายด้านปรากฏตามตาราง 27-28 

ตาราง 27 ผลการวิเคราะห์อ านาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหารที่สง่ผลต่อผลส าเร็จ 

             ของการท าวิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

             ในจังหวัดสกลนคร ด้านความรูค้วามสามารถในการท าวิจัยในช้ันเรียน 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted 

R2 

B S.E.b β t Sig 

บุคลากรและการพัฒนา

บุคลากร (X3) 

0.724 0.525 0.523 0.339 0.088 0.366 3.851** 0.000 

นโยบายการบริหาร 

ท่ีน าไปสู่การปฏบัิติ (X1) 

0.735 0.540 0.537 0.186 0.067 0.181 2.790** 0.006 

การสง่เสริมการท าวิจัย 

ในช้ันเรียน (X4) 

0.740 0.547 0.543 0.207 0.084 0.226 2.469* 0.014 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



134 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

       a = 1.051 

       S.E.est = 0.45475 

 

   จากตาราง 27 พบว่า ปัจจัยการบริหาร จ านวน 4 ปัจจัย ที่น ามาวิเคราะห์

มีจ านวน 3 ปัจจัย ที่สามารถพยากรณ์ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร ด้านความรูค้วามสามารถในการท า

วิจัยในชัน้เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ บุคลากรและการพัฒนา

บุคลากร (X3) นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ (X1) และการส่งเสริมการท าวิจัย 

ในชั้นเรียน (X4) 

    ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุด คือ บุคลากรและการพัฒนา

บุคลากร (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.366 รองลงมา คือ  

การส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ

0.226 และนโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

การพยากรณ์ เท่ากับ 0.181 ซึ่งทั้ง 3 ตัวแปร สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลส าเร็จของการท า

วิจัยในชัน้เรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 

คิดเป็นร้อยละ 54.30 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ ± 0.45475 

     สามารถเขียนสมการการวิเคราะห์พหุคูณถดถอยในรูปคะแนนดิบ

ดังนี้ 

      Y^ = 1.051 + 0.339x3 + 0.186x1 + 0.207x4 

     และสามารถเขียนสมการการวิเคราะหพ์หุคูณถดถอยในรูป

คะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 

      Z^y = 0.366z3 + 0.226z4  + 0.181z1 

ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์อ านาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหารที่สง่ผลต่อผลส าเร็จ 

              ของการท าวิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

              ในจังหวัดสกลนคร ด้านเจตคตติ่อการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted B S.E.b β t Sig 
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**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

a = 1.731 

S.E.est = 0.44205 

R2 

การสง่เสริมการท า

วจิัยในชัน้เรียน (X4) 

0.642 0.412 0.411 0.299 0.054 0.370 5.547** 0.000 

นโยบายการบริหาร 

ท่ีน าไปสู่การปฏบัิติ (X1) 

0.671 0.450 0.447 0.302 0.060 0.334 4.999** 0.000 

 

   จากตาราง 28 พบว่า ปัจจัยการบริหาร จ านวน 4 ปัจจัย ที่น ามาวิเคราะห์

มีจ านวน 2 ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ผลส าเร็จของการท าวิจัยในชัน้เรียน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร ด้านเจตคติต่อการท าวิจัยในช้ันเรียน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ได้แก่ การส่งเสริมการท าวจิัยในช้ันเรยีน (X4) และ

นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ (X1) 

    ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื การส่งเสริมการท าวิจัย 

ในชั้นเรียน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.370 และนโยบาย 

การบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ

0.334 ซึ่งทั้ง 2 ตัวแปร สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียน 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร คิดเป็นร้อยละ

44.70 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ ± 0.44205 

     สามารถเขียนสมการการวิเคราะห์พหุคูณถดถอยในรูปคะแนนดิบ

ดังนี้ 

      Y^ = 1.731 + 0.302x1 + 0.299x4 

     และสามารถเขียนสมการการวิเคราะหพ์หุคูณถดถอยในรูป

คะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 

     Z^y = 0.370z4 + 0.334z1 

   ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 10 ปัจจัยการบริหาร

อย่างนอ้ย 1 ปัจจัย สามารถพยากรณ์ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนครได้ 

   ผลการสรุปปัจจัยการบริหารที่สามารถพยากรณ์ผลส าเร็จของการท า

วิจัยในชัน้เรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร

ปรากฏตามตาราง 29 
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ตาราง 29 สรุปปัจจัยปัจจัยการบริหารที่สามารถพยากรณ์ผลส าเร็จของการท าวิจัย 

             ในช้ันเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร 

ตัวแปรพยากรณ์ 

ตัวแปรเกณฑ์ (ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียน) 

ความรู้

ความสามารถ

ในการท าวิจัย 

ในช้ันเรียน (Y1) 

เจตคติต่อ 

การท าวิจัย 

ในช้ันเรียน

(Y2) 

 

 

โดยรวม 

1. นโยบายการบริหารท่ีน าไปสู่การปฏบัิติ (X1) √ √ √ 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี (X2) × × × 

3. บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร (X3) √ × √ 

4. การสง่เสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน (X4) √ √ √ 

√ หมายถึง มอี านาจพยากรณ์ 

   x หมายถึง ไม่มีอ านาจพยากรณ์ 

   จากตาราง 29 พบว่า ปัจจัยการบริหารที่สามารถพยากรณ์ผลส าเร็จ

ของการท าวิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

สกลนคร ด้านนโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติและการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน

สามารถพยากรณ์ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีนได้ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน

ส่วนด้านบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรสามารถพยากรณ์ผลส าเร็จของการท าวิจัย 

ในชั้นเรียนได้โดยรวม แต่รายด้านได้เพียง 1 ด้าน คือ ความรู้ความสามารถในการท าวิจัย 

ในชั้นเรียน ส่วนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีไม่มอี านาจพยากรณ์

ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีนโดยรวม 
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  ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จ 

ของการท าวิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

สกลนคร 

   ผูว้ิจัยน าปัจจัยการบริหารที่สามารถพยากรณ์ผลส าเร็จของการท าวิจัย 

ในชั้นเรียนมาสร้างค าถามเพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์ ผูว้ิจัยใช้การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

จ านวน 10 คน พจิารณาให้ข้อเสนอแนะ และน ามาวิเคราะหเ์พื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลตอ่ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร 

ตาราง 30 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารที่สามารถพยากรณ์ผลส าเร็จของการท าวิจัย 

             ในช้ันเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร 

 

ปัจจัยการบริหาร 

ผลส าเร็จของการท าวิจัย 

ในช้ันเรียน 

สรุป 

มอี านาจ

พยากรณ์ 

ไมม่อี านาจ

พยากรณ ์

ควร

พัฒนา 

ไมจ่ าเป็น 

ตอ้งพัฒนา 

1. นโยบายการบริหารท่ีน าไปสู่การปฏบัิติ √  √  

2. การบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลย ี  √  √ 

3. บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร √  √  

4. การสง่เสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน √  √  

   จากตาราง 30 พบว่า ปัจจัยการบริหารที่สามารถพยากรณ์ผลส าเร็จ

ของการท าวิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

สกลนคร จ านวน 3 ด้าน คือ นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ บุคลากรและ 

การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน ผูว้ิจัยได้สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ

จ านวน 10 คน และน ามาวิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาปัจจัย
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การบริหารที่สง่ผลต่อผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

    1. การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

     ผูว้ิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 10 คน ทีใ่ห้การเสนอแนวทาง 

การพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร สรุปผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

      1.1 นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ 

       “...ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรก าหนดนโยบายใหม้ีความชัดเจน

เกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน โดยมุ่งเน้นให้เป็นการวิจัยที่ครูจัดท าเพื่อแก้ปัญหาและ

พัฒนานักเรียนในแต่ละชั้นหรอืแตล่ะวิชาที่สอน และมีการก าหนดให้ครูท าวิจัยภาคเรียนละ

1 เรื่อง ผูบ้ริหารควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้แก่ครูในการท าวิจัยในช้ันเรียน 

โดยมีแนวทางที่ครูสามารถศึกษาและท าความเข้าใจ ปฏิบัติได้ มีตัวอย่างใหศ้กึษา และ 

จัดให้มพีี่เลี้ยงขณะด าเนินการวิจัย...” 

(วัฒนา สุวรรณไตรย์, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2562) 

       “...ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรก าหนดนโยบายใหค้รูท าวิจัย 

ในชั้นเรียนโดยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอน ในการประชุมคณะครู 

ในสถานศกึษาผูบ้ริหารควรชีแ้จงให้ทราบว่า การท าวิจัยในช้ันเรยีนไม่ใช่ภาระงานที่เพิ่มขึ้น

ของครูแต่เป็นภาระงานหลักที่ครูต้องท าวิจัยในช้ันเรียนควบคู่กับกระบวนการเรียนการสอน

...ผูบ้ริหารควรมุ่งเน้นให้ครูเขียนรายงานวิจัยในช้ันเรยีนแบบกึ่งทางการ, มุ่งเน้นให้ครูท า

บันทึกหลังการสอนอย่างต่อเนื่อง, มุง่เน้นให้ครูสร้างนวัตกรรมทางการศกึษา...” 

(ส าราญ ก าจัดภัย, สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2562) 

       “...ผูบ้ริหารโรงเรียนควรก าหนดพันธกิจและแผนปฏิบัติ

ราชการ ของโรงเรียนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียนของครู ผูบ้ริหารมกีารกระจาย

อ านาจการบริหารงานในสถานศกึษาโดยใหบุ้คลากรร่วมคิด ร่วมลงมอืปฏิบัติ พร้อมทั้ง

ก าหนดงบประมาณในการส่งเสริมการท าวิจัยในชัน้เรียน...” 
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(สังวาลย์ ศรีโคตร, สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2562) 

       “...ผูบ้ริหารสถานศกึษาประชุมชีแ้จงนโยบาย วิสัยทัศน์พันธ

กิจแนวทางการด าเนินงาน สร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ัน

เรียนใหค้รู มีการวางแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน ใหค้รูก าหนดแผนรายบุคคล 

ในการด าเนินงานวิจัยในช้ันเรียน ผู้บริหารต้องก ากับ ติดตาม นิเทศการท าวิจัยในช้ันเรียน

ของครูอย่างตอ่เนื่อง ผูบ้ริหารและครูมีสว่นร่วมในการก าหนดปัญหาและแนวทาง 

การแก้ปัญหาการเรียนการสอนในแต่ละระดับช้ันโดยมุ่งเน้นกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

ในการแก้ปัญหา ก าหนดให้ครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรยีน อย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

เมื่อสิ้นปีการศกึษาผูบ้ริหารและครูควรมีการสรุปผลงานเกี่ยวกับโครงการ แผนงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยในช้ันเรยีน...” 

(ฤทยัทรัพย์ ดอกค า, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2562) 

       “...ผูบ้ริหารโรงเรียนควรระบุเรื่องการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

ในแผนปฏิบัติราชการและจัดสรรงบประมาณให้ครูท าวิจัยในช้ันเรยีนอย่างเป็นรูปธรรม

ผูบ้ริหารต้องท าหน้าที่ในการก ากับ ติดตาม นิเทศ และเป็นผู้เช่ียวชาญในการท าวิจัยในช้ันเรียน

ของครูในโรงเรยีน เน้นให้ครูใชก้ระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน 

ในหอ้งเรียน ติดตามการบันทึกหลังการสอนหรือรายงานการวิจัยในช้ันเรียนอย่างสม่ าเสมอ

มีการช่ืนชมครูเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่สามารถแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียน

โดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน...” 

(ปารวี เจริญยศ, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2562) 

       “...ผูบ้ริหารก าหนดเป้าหมาย แนวทาง สมรรถนะหลัก 

พันธกิจรว่มกันกับครูในโรงเรียนโดยมุ่งเน้นการท าวิจัยในช้ันเรยีน ผูบ้ริหารและครู 

ต้องร่วมกันก าหนดแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูและโรงเรียนโดยใช้

กระบวนการวิจัย ผูบ้ริหารและครูตอ้งร่วมคดิ ร่วมลงมือท า รว่มรับผดิชอบ และ 

ร่วมช่ืนชม...” 

(วิศษิฎ์ มุ่งนากลาง, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2562) 

       “...ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมกีารก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ 

การท าวิจัยในช้ันเรียนให้ชัดเจน เชน่ ให้ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน อย่างนอ้ยภาคเรียนละ 

1 เรื่อง มุ่งเน้นให้ครูมีการจัดระบบงานวิจัยในช้ันเรยีน และผูบ้ริหารโรงเรียนมีการก ากับ

ติดตาม นิเทศ การท าวิจัยในช้ันเรยีนด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ...” 
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(อรุณรุง่ โยธสิงห,์ สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2562) 

       “...ผูบ้ริหารและคณะครูต้องส ารวจข้อมูลพื้นฐานหรอืศึกษา

รายงานโครงการตา่ง ๆ ของโรงเรียน/สมศ./SAR, SWOT องค์กรอย่างสม่ าเสมอเพื่อน าไป

ก าหนดเป็นนโยบาย วิสัยทัศน ์พันธกิจ และแนวทางการด าเนนิงานเกี่ยวกับการท าวิจัย 

ในชั้นเรียน ผูบ้ริหารและคณะครูมีขอ้ตกลงร่วมกันในการจัดท าวิจัยในช้ันเรยีน อย่างนอ้ย 

 

ปีการศกึษาละ 2 เรื่อง ผูบ้ริหารก าหนดแนวทางในการสนับสนุนวัสดุ/งบประมาณในการท า

วิจัยในชัน้เรียนของครู โรงเรียนตอ้งมกีารแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ตดิตามการท าวิจัย

ในชั้นเรียน...” 

(เพชรปาณี อินทรพาณิชย์, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2562) 

       “...ผู้บริหารควรมีนโยบายให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างชัดเจน

และก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนครูอย่างชัดเจน ผูบ้ริหารและครูควรแต่งตั้ง

คณะกรรมการระดับโรงเรียนในก ากับ ตดิตามการท าวิจัยในช้ันเรยีนของครู...” 

(เด่น ศรสีิงหพ์ันธุ์, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2562) 

       “...ผูบ้ริหารควรระบุในแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน 

ให้ครูมกีารท าวิจัยในช้ันเรยีนหรอืพัฒนาหรือปรับปรุงงานวิจัยในช้ันเรียนให้สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์หรอืแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนได้ ผูบ้ริหารควรกระตุ้นใหค้รูน า

กระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการท าผลงาน 

ทางวิชาการหรอืการพิจารณาเลื่อนเงนิเดือน ผูบ้ริหารควรสร้างทีมงานครูนักวิจัย 

ในโรงเรยีนเพื่อเป็นแกนน าในการขับเคลื่อนงานวิจัยหรืองานวิจัยในช้ันเรยีน ผูบ้ริหาร 

ควรเน้นย้ าครูในโอกาสต่าง ๆ เช่น การประชุมประจ าเดือน ว่า งานวิจัยในช้ันเรียนไม่ใช่

ภาระงานที่เพิ่มขึ้น แตก่ าหนดเป็นภาระงานที่ครูทุกคนควรท า...” 

(สกลรัตน์ สวัสดิ์มูล, สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2562) 

      จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายการบริหารที่น าไป 

สู่การปฏิบัติ สรุปได้วา่ ผูบ้ริหารควรมีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน ์พันธกิจ แนวทาง 

การด าเนินงานเรื่องวิจัยในช้ันเรียนอย่างชัดเจน มกีารประชุมบุคลากรในสถานศกึษา 

อย่างสม่ าเสมอ มีการสร้างความตระหนักในการน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในกระบวนการ

การเรียนการสอน ผูบ้ริหารก าหนดให้ครูท าวิจัยในชัน้เรียนอย่างตอ่เนื่องอย่างน้อย 

ภาคเรียนละ 1 เรื่อง มีการก าหนดแผนงานหรอืโครงการที่เกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน 
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ในแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน ก าหนดหรอืจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ครูท าวิจัย

ในชั้นเรียน มกีารทบทวนแผนงานหรอืโครงการของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ น าข้อมูล 

จากรายงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกมาก าหนดเป็นพันธกิจและใช้

กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ผูบ้ริหารแต่งตั้ง 

 

คณะกรรมการก ากับ ตดิตาม นิเทศการท าวิจัยในชัน้เรียนภายในโรงเรียน และน าผลงาน

การท าวิจัยในช้ันเรียนของครูมาประกอบการพิจารณาความดคีวามชอบหรอืประกอบ 

การท าผลงานทางวิชาการหรอืวิทยฐานะของครู 

      1.2 บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร 

       “...ผูบ้ริหารควรจัดให้ครูได้ไปศกึษาดูงานในโรงเรียน 

ที่ประสบความส าเร็จในการท าวิจัยในชัน้เรียนของครู และน าผลการวิจัยมาใช้แก้ปัญหา

และพัฒนา สร้างแรงจูงใจใหค้รู ให้ครูเสนอหัวข้อวจิัยในช้ันเรยีนโดยมีคณะกรรมการ

พิจารณาให้ทุนท าวิจัยและเมื่อด าเนนิการสรุปผลการท าวิจัยเสร็จแล้วให้น าเสนอ

ผลงานวิจัยในโอกาสต่าง ๆ ...ผูบ้ริหารและครูควรใช้เทคนิค PLC มาใช้ในการพัฒนา

บุคลากรใหม้ีสว่นร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนางานวิจัย

ในชั้นเรียนร่วมกัน ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งกระบวนการวิจัย ผลการวิจัยและ

การน าผลการวิจัยไปใช้...” 

(วัฒนา สุวรรณไตรย์, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2562) 

       “...เสริมความรูใ้ห้ครู  ครูที่ท าวิจัยในชัน้เรียนควรมพีี่เลี้ยง

ผูบ้ริหารควรสร้างเครอืข่ายการท าวิจัยในช้ันเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน พัฒนาครู

ในการจัดระบบการท าแฟ้มสะสมผลงานการท าวิจัยในช้ันเรยีน...ผูบ้ริหารและครูควรใช้

เทคนิค PLC ในการท าวิจัยในช้ันเรยีน พัฒนาการครูมทีักษะการเขียนรายงานการวิจัย 

แบบกึ่งทางการและแบบทางการเพื่อให้ครูสามารถน าทักษะการเขียนรายงานไปใช้ใน 

การเขียนผลงานทางวิชาการ ผูบ้ริหารตอ้งตดิตาม ก ากับการเขียนบันทึกหลังการสอน 

ของครูอย่างสม่ าเสมอ...” 

(ส าราญ ก าจัดภัย, สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2562) 

       “...โรงเรียนมีการประชุมประจ าเดือน และผูบ้ริหารโรงเรียน

ควรกระตุ้นใหค้รูมีสว่นร่วมในการน ากระบวนการวิจัยในช้ันเรยีนไปใช้ในการแก้ปัญหา 

การเรียน ผูบ้ริหารควรเป็นผูเ้อือ้และประสานงานบุคลากรภายนอกที่มคีวามเช่ียวชาญ 
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ในการท าวิจัยในช้ันเรียนมาอบรมหรอืประชุมสังเคราะห์งานวิจัยในช้ันเรียน รวมทั้งปรับปรุง

กระบวนการวิจัยใหส้ามารถแก้ไขปัญหาการเรียนได้จริงและครูสามารถน าผลงานจากการท า

วิจัยในชัน้เรียนไปใช้ในการท าผลงานทางวิชาการ ผู้บริหารควรใช้วธิีการจูงใจหรอืสร้าง 

 

 

แรงบันดาลใจให้ครูมีความสนใจในการน ากระบวนการวิจัยมาท าวิจัยในช้ันเรยีน 

สร้างความเข้าใจหรอืปรับทัศนคตใิห้ครูคลายความกังวลว่า “งานวิจัยไม่ใช่เรื่องยาก 

แตต่้องท าเพื่อความก้าวหน้าในการท าผลงานทางวิชาการ”...” 

(สังวาลย์ ศรีโคตร, สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2562) 

       “...มีการให้ครูไปศกึษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ 

ในการท าวิจัยในช้ันเรียน พัฒนาครูโดยผู้บริหารเป็นพี่เลีย้งหรอืโค้ชในการให้ค าแนะน า

ปรึกษาในการท าวิจัยในช้ันเรียน ให้ครูในโรงเรยีนเป็นพี่เลี้ยงในการช่วยเหลือกันในการท า

วิจัยในชัน้เรียนผูบ้ริหารและครูต้องมีการปรับปรุง พัฒนาผลงานวิจัยในช้ันเรยีนทุกปี 

เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยใหท้ันสมัยและแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ มีการพัฒนานวัตกรรม

ทางการศึกษาที่สง่เสริมการแก้ปัญหาการเรียนการสอน ผู้บริหารและครูควรใช้เทคนิค 

PLC ในการท าวิจัยในช้ันเรยีน...” 

(ฤทัยทรัพย์ ดอกค า, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2562) 

       “...โรงเรียนควรมีการแตง่ตั้งคณะกรรมการหรอืคณะท างาน

วิจัยในโรงเรียน โดยผู้บริหารต้องใหก้ารส่งเสริม สนับสนุนครูที่มีความสนใจท าวิจัยในช้ัน

เรียนผูบ้ริหารเสนอแนะแนวทางการพัฒนาให้ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาอบรม ประชุม 

เชงิปฏิบัติการให้ครูที่มีความสนใจท าวิจัยในช้ันเรยีน ในส่วนโรงเรียนผู้บริหารและครู 

ต้องมีสว่นร่วมในการวิเคราะหป์ัญหาการเรียนการสอนแล้วน าปัญหาไปสู่การแก้ไข

ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูเ้อือ้ให้เกิดเวทีแหง่การเรยีนรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียนทั้งในและ

นอกโรงเรยีน หรือใช้กระบวนการ PLC ในการแก้ปัญหาและขับเคลื่อนการท าวิจัย 

ในชั้นเรียน...” 

(ปารวี เจริญยศ, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2562) 

       “...มีการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการของครู มีเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในการท าวิจัยในช้ันเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน อบรมเชิงปฏิบัติการ 
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ในการเขียนรายงานวิจัยและการเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ ผู้บริหารต้องสร้าง

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใหก้ับครู...ผูบ้ริหารและครูควรใช้กระบวนการ R&D/PAR ในการท าวิจัย

ในช้ันเรยีนและส่งผลให้มีการท าวิจัยในระดับสถานศึกษา ผูบ้ริหารและครูต้องมีการสังเคราะห์

องค์ความรู้จากการท าวิจัยในช้ันเรยีนโดยเชิญผูเ้ชี่ยวชาญในระดับอุดมศกึษาเข้าร่วม...” 

(วิศษิฎ์ มุ่งนากลาง, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2562) 

       “...มีการประชุมประจ าเดือนอย่างสม่ าเสมอเพื่อติดตาม

การแก้ปัญหานักเรียน โดยใช้กระบวนการท าวิจัยในเรียนมาเป็นส่วนช่วยในการแก้ปัญหา

การเรียนของนักเรียน มีการอบรมใหค้วามรู้ ประชุมเชิงปฏิบัติการการท าวิจัยในชั้นเรียน

ผูบ้ริหารเป็นโค้ชให้ครูในโรงเรียน ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรูใ้นการท าวิจัย

ในชั้นเรียน มกีารนเิทศก์ ติดตามผลการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ มีการน าเทคนิค 

PLC มาใช้ในกระบวนการท าวิจัยในช้ันเรยีนระดับโรงเรียน...” 

(อรุณรุง่ โยธสิงห,์ สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2562) 

       “...อบรม ศึกษาดูงาน แตง่ตั้งคณะกรรมการก ากับ ตดิตาม

นิเทศการท าวิจัยในช้ันเรยีนระดับโรงเรียน/ระดับเขตพื้นที่การศกึษา เปิดบ้านวิชาการ... 

ใช้เทคนิค PLC ในการท าวิจัยในช้ันเรยีน...” 

(เพชรปาณี อินทรพาณิชย์, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2562) 

       “...อบรม ประชุมเชงิปฏิบัติการ ศกึษาดูงาน เชิญผู้เช่ียวชาญ

จากอุดมศกึษามาเป็นพี่เลีย้งในการท าวิจัยในช้ันเรยีนใหค้รู...” 

(เด่น ศรสีิงหพ์ันธุ์, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2562) 

       “...ครูผูส้อนควรน างานวิจัยในชั้นเรียนที่เคยท ามาปรับปรุง

พัฒนาและน าไปแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียน ครูผูส้อนน านวัตกรรมทางการศึกษาเก่า

มาพัฒนาให้ทันสมัยและน าไปใช้ในการแก้ปัญหาการเรียน ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครู 

น าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ครูผู้สอนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการท า

วิจัยในชัน้เรียนผา่นโครงงานวิทยาศาสตร์...” 

(สกลรัตน์ สวัสดิ์มูล, สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2562) 

      จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านบุคลากรและการพัฒนา

บุคลากร สรุปได้วา่ การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนควรมกีารอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกับ 

การท าวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศกึษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ 
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ในการแก้ปัญหาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยวิธีการวิจัยในช้ันเรยีน มีเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน ส่งเสริมกิจกรรมการเปิดบ้านวชิาการ สนับสนุนให้

ครูมีโอกาสในการจัดแสดงผลงานทางวิชาการหรือผลงานการท าวิจัยในช้ันเรยีนโดยการจัด

นิทรรศการ ผูบ้ริหารควรสร้างแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธิ์ในการท าวิจัยในช้ันเรยีนให้ครู มีการเชญิ

ผูเ้ชี่ยวชาญระดับอุดมศกึษามาเป็นพี่เลีย้งในการท าวิจัยในชั้นเรียน มกีารน าเทคนิค PLC 

 

มาประยุกต์ใชก้ับการท าวิจัยในช้ันเรยีนโดยครูและนักเรียนในห้องเรียนมีส่วนรว่ม 

ในการแก้ปัญหา มีการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนใหเ้ป็นทีมนักวิจัยและมีหน้าที่ 

ในการให้ค าแนะน า ปรึกษา วิเคราะห์หรือสังเคราะหป์ัญหาการเรียนการสอน รวมทั้ง 

เป็นผู้น าในการแก้ปัญหาคุณภาพการเรียนการสอน 

      1.3 การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 

       “...มีการประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษา เช่น

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา อุดมศกึษา และโรงเรียน ในการสร้างเครอืข่ายเพื่อพัฒนาการท า

วิจัยในชัน้เรียน...ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรส่งเสริมให้ครูน าเสนอผลงานวิจัยต่อหนว่ยงาน 

ที่เกี่ยวข้องและต่อผูป้กครองนักเรียน/ชุมชน เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้และพัฒนาผูเ้รียน/

สถานศกึษา ตลอดจนการน าเสนอผลการวิจัยในการประชุมในระดับต่าง ๆ เช่น การประชุม

ทางวิชาการของสถาบันอุดมศกึษา...” 

(วัฒนา สุวรรณไตรย์, สัมภาษณ์, 21 มนีาคม 2562) 

       “...ผูบ้ริหารสถานศกึษาและศกึษานิเทศก์ควรเป็นพี่เลี้ยง

ให้กับครูในการท าวิจัยในช้ันเรียน มีการมอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ท าวจิัยในช้ันเรยีนและ

สามารถแก้ปัญหาได้ มีการจัดท าฐานข้อมูลผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทางเว็บไซต์

โรงเรียน/ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา/ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดสกลนคร ให้ปรากฏต่อ

สาธารณะเพื่อผู้สนใจสามารถเข้าไปศกึษาและน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์...” 

(ส าราญ ก าจัดภัย, สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2562) 

       “...ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาหรอืส านักงานศกึษาธิการ

จังหวัด ควรประสานความร่วมมอืกับมหาวิทยาลัยในจังหวัด เพื่อสนับสนุนบุคลากรที่มี

ความเช่ียวชาญในการท าวิจัยในช้ันเรยีนมาเป็นผูถ้่ายทอดความรูห้รอืเทคนิคหรอื 
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เป็นพี่เลีย้งในการท าวิจัยในช้ันเรยีน มกีารมอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่น ากระบวนการวิจัยไปใช้

เป็นวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อแก้ปัญหาผู้เรยีนอย่างเห็นผลหรือประสบความส าเร็จ มีการจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยในช้ันเรยีนระดับเขตพื้นที่การศกึษาหรอืระดับจังหวัด 

มีการเผยแพร่ผลงานผา่นเว็บไซต์...” 

(สังวาลย์ ศรีโคตร, สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2562) 

       “...ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมเีวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท า

วิจัยในช้ันเรียนในระดับโรงเรียน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

จากการท าวิจัยในช้ันเรยีนของครูในโรงเรยีน ผูบ้ริหารสร้างขวัญก าลังใจให้ครูโดยการมอบ

เกียรตบิัตรให้ครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรยีนที่ประสบความส าเร็จเป็นประจ าทุกปี ส่งเสริมใหม้ี

คลินกิเพื่อนช่วยเพื่อนส าหรับการท าวิจัยในช้ันเรียน จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลงานวิจัย 

ในชั้นเรียนของโรงเรียน และมีการเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ของโรงเรียนและส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา ผูบ้ริหารตอ้งนเิทศการท าวจิัยในช้ันเรยีนอย่างสม่ าเสมอ ผู้บริหารควรเชิญ

วิทยากรจากภายนอก เช่น ศกึษานิเทศก์หรอือาจารย์ระดับอุดมศกึษาที่มคีวามรูเ้กี่ยวกับ

การท าวิจัยในช้ันเรียน เป็นต้น มาเป็นพี่เลีย้ง ที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เทคนิค/วิธีการ นิเทศ การท าวิจัยในช้ันเรยีน...” 

(ฤทัยทรัพย์ ดอกค า, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2562) 

       “...ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาวิชาชีพ เช่น

อนุญาตใหค้รูลาศกึษาต่อเพื่อน าความรูท้ี่ได้จากการพัฒนาตนเองมาปรับใช้กับการเรียน

การสอนและการท าวิจัยในช้ันเรยีน กระตุ้นใหค้รูในโรงเรียนตระหนักถึงวิธีการในการแก้ 

ปัญหาการเรียนการสอนในช้ันเรียนโดยน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหา สนับสนุน 

ให้มคีรูพี่เลี้ยงภายในโรงเรียนที่ใหค้ าปรึกษาการท าวิจัยในชั้นเรียน ส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาควรมอบหมายให้ศกึษานิเทศก์ก ากับ ตดิตามและนิเทศการท าวิจัยในช้ันเรียน

ของครูอย่างสม่ าเสมอ มีการมอบเกียรติบัตรใหค้รูผูท้ี่มีผลงานดีเด่นในการท าวิจัยในช้ันเรียน

และสามารถแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้จริง มีการเผยแพรผ่ลงานวิจัยในช้ันเรียนผา่น

เว็บไซต์ของโรงเรียนหรอืส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา...” 

(ปารวี เจริญยศ, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2562) 

       “...ผูบ้ริหารระดับเขตพืน้ที่การศกึษามีการท าบันทึกข้อตกลง 

ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับหนว่ยงานทางการศกึษาระดับอุดมศกึษาในการส่งบุคลากรที่มี

ความเช่ียวชาญในการท าวิจัยในช้ันเรยีนมาเป็นพี่เลีย้งใหก้ับครูในการท าวิจัยในช้ันเรียน
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สร้างเครือข่ายการเรียนรูร้ะดับศูนย์เครือขา่ย ระดับเขตพืน้ที่การศกึษาและระดับจังหวัด...

ส่งเสริมใหค้รูมีทักษะการเขียนรายงานวิจัยแบบเป็นทางการเพื่อเผยแพร่ผลงาน 

ทางวารสารวิชาการของอุดมศกึษา/องคก์รวิชาชีพ/สภาการศกึษา ส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา/ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดควรส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพให้กับครูและผูบ้ริหาร

และสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยในชัน้เรียนให้กับครู...” 

(วิศษิฎ์ มุ่งนากลาง, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2562) 

 

       “...สร้างขวัญก าลังใจด้วยวิธีการมอบรางวัลหรอืมอบ

เกียรตบิัตรให้ครูผู้บริหารควรติดตอ่ประสานงานให้หน่วยงานระดับอุดมศกึษาเป็นวิทยากร/

พี่เลี้ยงใหค้รูในการท าวิจัยในช้ันเรยีน ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดควรจัดหา สนับสนุน 

งบประมาณให้โรงเรียนและครูเพื่อใช้ในการท าวิจัยในช้ันเรียน สง่ศึกษานิเทศก์เป็นพี่เลีย้ง

เชื่อมโยงบุคลากรระดับอุดมศกึษามาเป็นพี่เลีย้งใหโ้รงเรียน ส านักงานศกึษาธิการจังหวัด 

มีการรวบรวมผลงานวิจัยในช้ันเรยีนเป็นคลังวิจัยจังหวัดสกลนคร มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผลงานวิจัยในช้ันเรียนระดับจังหวัด ผลักดันใหม้ีการจัดตั้งชมรมครูในจังหวัดเพื่อเป็นการแลก 

เปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยในช้ันเรยีนของครู ส่งเสริมให้มีและใชน้วัตกรรมทางการศึกษา 

ในส่วนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในช้ันเรียนส่งเสริมใหเ้ผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงเรียน ส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดรวบรวม

ผลงานวิจัยในช้ันเรียนที่เด่นมาจัดพิมพใ์นวารสารหรอืจุลสารและประชาสัมพันธ์ไปยัง

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดใกล้เคียง...” 

(อรุณรุง่ โยธสิงห,์ สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2562) 

       “...ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรส่งเสริมปัจจัยการบริหาร 

4 M คือ งบประมาณ, การบริหารจัดการ, บุคลากร, วัสดุและอุปกรณ์ ในการท าวิจัย 

ในชั้นเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องมีการก ากับ ตดิตามและนิเทศการท าวิจัยในช้ันเรียน

อย่างตอ่เนื่อง...มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ/ผลงานการท าวิจัยในช้ันเรยีน

และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในช้ันเรยีนของครูในเว็บไซต์ของโรงเรียน...” 

(เพชรปาณี อินทรพาณิชย์, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2562) 

       “...ผูบ้ริหารต้องก ากับติดตามการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู

อย่างเคร่งครัด มกีารเชญิผูเ้ช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร/พี่เลีย้ง

ให้กับครู มกีารจัดแสดงนทิรรศการในงานส าคัญต่าง ๆ เช่น งานวันครู ส านักงาน 
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เขตพื้นที่การศกึษาควรเผยแพร่ผลงานวิจัยในช้ันเรยีนของครูในเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ที่สนใจ

น าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา...” 

(เด่น ศรสีิงหพ์ันธุ์, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2562) 

       “...ส านักงานเขตพืน้ที่ควรติดต่อผู้มีผลงานการท าวิจัย 

ในชั้นเรียนเชิงประจักษ์มาเป็นวิทยากรในการอบรม มกีารจัดตัง้คลินกินักวิจัย ผู้บริหาร

โรงเรียนหรอืศกึษานิเทศก์ควรตดิตาม นเิทศการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูอย่างสม่ าเสมอ

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาควรสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน โรงเรียนควรมอบ 

เกียรตบิัตรหรือผู้บริหารควรกล่าวชมเชยครูผู้น ากระบวนการวิจัยไปใช้วจิัยในช้ันเรียนและ

สามารถแก้ปัญหาได้ โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยในช้ันเรยีนของครูทางเว็บไซต์

จุลสาร หรอืตีพิมพ์ของส านักงานคุรุสภา ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้ครูไปศกึษาดูงานและ 

มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู.้..” 

(สกลรัตน์ สวัสดิ์มูล, สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2562) 

      จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการส่งเสริมการท าวิจัย 

ในชั้นเรียน สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารและบุคลากรในโรงเรียนควรมีการสร้างเครอืข่ายระดับ

โรงเรียน ระดับศูนย์เครือข่าย ระดับเขตพื้นที่การศกึษา และระดับจังหวัดสกลนคร 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วธิีการ เทคนิค หรอืกระบวนการท าวิจัยในชัน้เรียน ส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาควรสนับสนุนศกึษานิเทศก์ในการเป็นพี่เลีย้งในการท าวิจัยในช้ันเรียน

ผูบ้ริหารควรติดตอ่กับสถาบันอุดมศกึษาให้สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

ในการท าวิจัยในช้ันเรียน มาเป็นวิทยากรหรอืเป็นพี่เลีย้งในการสังเคราะห์ผลงานวิจัย 

ในชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เช่น สง่เสริมให้ครูในโรงเรยีน

ศกึษาต่อในระดับสูงขึ้น เป็นต้น เพื่อน าองค์ความรูใ้หม่ ๆ มาพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน

ส่งเสริมใหค้รูเขียนรายงานวิจัยแบบกึ่งทางการและแบบทางการเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่

ผลงานวิจัย มีการรวบรวมหรอืจัดท าข้อมูลรายการหัวข้อวิจัย/รายชื่อผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน

เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรยีนหรอืส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาหรอืส านักงานศกึษาธิการ

จังหวัดสกลนคร 

    2. สรุปผลการวิเคราะหก์ารสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญและแนวทาง 

การพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร ดังนี้ 

     2.1 นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ 
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      2.1.1 มีการก าหนดนโยบาย วสิัยทัศน ์พันธกิจ แนวทาง 

การด าเนินงานเรื่องวิจัยในช้ันเรียนอย่างชัดเจน 

      2.1.2 มกีารประชุมบุคลากร แจง้กรอบการด าเนินงานหรอื

ภาระงาน โดยให้ครูตระหนักในการน ากระบวนการวิจัยมาใช้เป็นส่วนหนึ่งหรอืเป็นวิธีการ

ในกระบวนการเรียนการสอน 

      2.1.3 มีการก าหนดให้ครูท าวิจัยในชัน้เรียนอย่างตอ่เนื่อง 

อย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 เรื่องหรอืปีการศกึษาละ 2 เรื่อง 

      2.1.4 ผูบ้ริหารและครูต้องก าหนดนโยบายและกรอบ 

การด าเนินงานของการท าวิจัยในช้ันเรยีนโดยมุ่งเป็นสมรรถนะหลักของครูและโรงเรียน 

      2.1.5 มีการก าหนดแผนงานหรอืโครงการที่เกี่ยวกับการท าวิจัย

ในชั้นเรียนในแผนปฏิบัติราชการของโรงเรยีน และก าหนดหรอืจัดสรรงบประมาณให้ครูท า

วิจัยในชัน้เรียน 

      2.1.6 มีการทบทวนแผนงาน โครงการของโรงเรียน รายงาน

การประกันคุณภาพภายในและภายนอก เพื่อก าหนดเป็นพันธกิจและใช้กระบวนการวิจัยท า

วิจยัในช้ันเรยีนเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 

      2.1.7 มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการก ากับ ตดิตาม นเิทศ การท า

วิจัยในชัน้เรียนภายในโรงเรียน 

      2.1.8 ก าหนดให้ผลงานจากการท าวิจัยในช้ันเรียนเป็นผลงาน 

ที่ใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบหรือประกอบการท าผลงานทางวิชาการของครู 

     2.2 บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร 

        2.2.1 มีการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศกึษาดูงาน เวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดบ้านวิชาการ แสดงนทิรรศการ 

      2.2.2 มกีารแลกเปลี่ยนบุคลากรจากหนว่ยงานภายนอก 

เพื่อเรียนรู้กระบวนการ เทคนิคการท าวจิัยในช้ันเรยีน 

      2.2.3 มีการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท าวิจัยในช้ันเรียน

ให้คร ู

      2.2.4 เชญิผูเ้ช่ียวชาญระดับอุดมศกึษาเป็นพี่เลีย้งหรือวิทยากร

ในการท าวิจัยในช้ันเรียน 

      2.2.5 ใช้เทคนิค Professional Learning Community (PLC) 
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มาประยุกต์ใชใ้นการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

      2.2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนในโรงเรียนร่วมกันท าวิจัยและพัฒนา

(Research and Ddevelopment: R&D) หรอืการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วม

(Participatory Action Research: PAR) โดยมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อน าไปสู่

การแก้ปัญหาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียน 

 

 

      2.2.7 พัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนใหเ้ป็นทีมวิจัย มีหนา้ที่ 

ในการให้ค าปรึกษา วิเคราะหห์รอืสังเคราะหป์ัญหาการเรียนการสอน และน ากระบวนการ 

วิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาในหอ้งเรียน 

     2.3 การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 

      2.3.1 สรา้งเครอืข่ายระดับโรงเรยีน ศูนย์เครือขา่ย เขตพืน้ที่

การศกึษาและจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการหรอืเทคนิคการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

      2.3.2 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาควรสนับสนุนศกึษานิเทศก์

เป็นพี่เลีย้งในการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

      2.3.3 ขอรับการสนับสนุนบุคลากรหรอืผูเ้ช่ียวชาญจากอุดมศกึษา

เป็นพี่เลีย้งหรอืสังเคราะหผ์ลงานวิจัยในช้ันเรยีน 

      2.3.4 ส่งเสริมใหค้รูพัฒนาตนเอง เช่น ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครู

ในโรงเรยีนไปศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ เป็นต้น เพื่อน าองค์ความรู้มาพัฒนาการเรียน 

การสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาในหอ้งเรียน 

      2.3.5 ส่งเสริมให้ครูเขียนรายงานวิจัยแบบกึ่งทางการและ 

แบบทางการเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณะ 

      2.3.6 มีการรวบรวมและจัดท าข้อมูลรายการหัวข้อวจิัย 

รายชื่อผูท้ าวิจัยในช้ันเรยีน เผยแพรใ่นเว็บไซต์โรงเรยีน ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

      2.3.7 ส่งเสริมให้ครูเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวารสารวิชาการ

หรอืหนว่ยงานทางการศกึษา 
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