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บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลตอ่ผลส าเร็จ

ของการท าวิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

สกลนคร ผูว้ิจัยได้ด าเนินการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

  2. สมมตฐิานการวิจัย 

  3. วิธีด าเนนิการวิจัย 

  4. สรุปผลการวิจัย 

  5. การอภปิรายผลการวิจัย 

  6. ข้อเสนอแนะการวิจัย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

  1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 

  2. เพื่อศกึษาระดับผลส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียนตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 

  3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร จ าแนกตามสถานภาพ 

ประสบการณท์ างาน และลักษณะการเปิดสอน 

  4. เพื่อเปรียบเทียบผลส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียนตามความคิดเห็น 

ของผูบ้ริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร

จ าแนกตามสถานภาพ ประสบการณท์ างาน และลักษณะการเปิดสอน 

  5. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับผลส าเร็จของการท า

วิจัยในชัน้เรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 
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  6. เพื่อศกึษาปัจจัยการบริหารที่สามารถพยากรณ์ผลส าเร็จของการท าวิจัย

ในชั้นเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร 

  7. เพื่อหาแนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลตอ่ผลส าเร็จของการท า

วิจัยในชัน้เรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 

สมมตฐิานของการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ตัง้สมมตฐิานของการวิจัย ดังนี้ 

  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 มคีวามแตกต่างกัน 

  7. ปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร ที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษา 

ที่มลีักษณะการเปิดสอนต่างกัน มีความแตกต่างกัน 

  8. ผลส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร ที่ปฏิบัติงาน 

ในสถานศกึษาที่มลีักษณะการเปิดสอนต่างกัน มีความแตกต่างกัน 
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  9. ปัจจัยการบริหารกับผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียน ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 

มีความสัมพันธ์กันทางบวก 

  10. ปัจจัยการบริหาร อย่างน้อย 1 ปัจจัย สามารถพยากรณ์ผลส าเร็จ 

ของการท าวิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

สกลนครได้ 

วธิีด าเนินการวจิัย 

 ผูว้ิจัยด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 
  1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษาและครูจากโรงเรียนทั้งหมด 660 

โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร จ านวน

7,178 คน จ าแนกเป็นผู้บริหาร จ านวน 818 คน และครู จ านวน 6,360 คน 

  2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร ปีการศกึษา 2561 โดยใช้ตาราง Krejcie และ

Morgan (บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 43) พบว่า ต้องใชก้ลุ่มตัวอย่างขัน้ต่ า จ านวน 

367 คน แตผู่ว้ิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 370 คน โดยใช้วธิีการสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) จ าแนกเป็นผู้บริหาร จ านวน 88 คน และครู

จ านวน 282 คน 

  3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

ที่ผู้วจิัยก าหนดขึ้นจากการศึกษาหลักการ กรอบแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น

3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ ประสบการณ์ท างาน และลักษณะการเปิดสอนของโรงเรียน

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จของการท าวิจัย 

ในชั้นเรียน จ านวน 4 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ 

2) การบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี 3) บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร และ 

4) การส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรยีน ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลส าเร็จ 

ของการท าวิจัยในช้ันเรยีน ประกอบด้วย 1) ความรูค้วามสามารถในการท าวิจัยในช้ันเรียน 
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และ 2) เจตคติตอ่การท าวิจัยในช้ันเรยีน ซึ่งแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3  

เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลเิคิร์ท (Likert Rating 

Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และน้อยที่สุด 

  4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่าน 

การตรวจสอบจากที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

ผูเ้ช่ียวชาญในอุดมศกึษา จ านวน 2 คน ผูอ้ านวยการสถานศกึษา จ านวน 1 คน ศกึษานิเทศก์

จ านวน 1 คน และครู วทิยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 1 คน ตรวจสอบความตรง 

เชงิเนื้อหา (Content Validity) รูปแบบและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง จากนั้นน าแบบสอบถาม 

ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

ได้แก่ โรงเรียนสังกัดสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร จ านวน 

50 ฉบับ แล้วน าไปวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและรายด้าน (Item Total Correlation)

ตามวิธีการของเพียร์สัน โดยเลือกข้อที่มคี่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต ่0.23 ขึน้ไปน ามา

หาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยได้ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง

0.431–0.885 และความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.980 

  5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน าหนังสอืจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ส่งถึงผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1, เขต 2, เขต 3 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 และ

ผูอ้ านวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 263 โรงเรยีน เพื่อขอความอนุเคราะห์ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมผีูบ้ริหารสถานศกึษา จ านวน 88 คน และครู จ านวน 282 คน

เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 370 ฉบับ ผูว้ิจัยด าเนินการสง่-รับคืนแบบสอบถาม 

ด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ จ านวน 370 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

  6. การวิเคราะหข์้อมูล ผูว้ิจัยน าขอ้มูลที่ได้มาวิเคราะหโ์ดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 

   6.1 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด 370 ฉบับ คิดเป็นรอ้ยละ 100

มาวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 
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   6.2 วิเคราะห์ระดับปัจจัยการบริหารและผลส าเร็จของการท าวิจัย 

ในชั้นเรียนของผูบ้ริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ในจังหวัดสกลนคร โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation: S.D.) 

   6.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มตี่อปัจจัยการบริหาร

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร โดยใช้สถิติการทดสอบ

ค่าที (t-test) แบบ Independent Samples 

   6.4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที่มีตอ่ผลส าเร็จ 

ของการท าวิจยัในช้ันเรยีน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

สกลนคร โดยใช้สถิตกิารทดสอบค่าท ี(t-test) แบบ Independent Samples 

   6.5 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที่มีประสบการณ์ท างาน

และปฏิบัติงานในสถานศกึษาที่มลีักษณะการเปิดสอนต่างกัน ที่มตี่อปัจจัยการบริหาร 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร โดยใช้สถิติ 

การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว F-test (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) 

   6.6 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที่มีประสบการณ์ท างาน

และที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาที่มลีักษณะการเปิดสอนต่างกัน ที่มีต่อผลส าเร็จของการท า

วิจัยในชัน้เรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 

โดยใช้สถิตกิารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว F-test (One way ANOVA) ในกรณี 

พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe-

Method) 

   6.7 หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับผลส าเร็จของการท า

วิจัยในชัน้เรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยใช้สถิตกิารหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ

Pearson’s Product Moment Coefficient 

    6.8 หาอ านาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จ 

ของการท าวิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

สกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยใช้สถิตกิารวิเคราะหส์มการพหุคูณ

แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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   6.9 วิเคราะหค์วามคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหาแนวทาง 

ในการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลตอ่ผลส าเร็จของการท าวจิัยในช้ันเรยีน สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะหข์้อมูล สรุปผลการวิจัยประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

  1. ปัจจัยการบริหารของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ บุคลากร

และการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน และการบริหารจัดการทรัพยากร

และเทคโนโลยี ตามล าดับ 

  2. ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เจตคตติ่อการท าวิจัยในชัน้เรียน และความรู้

ความสามารถในการท าวิจัยในช้ันเรยีน ตามล าดับ 

  3. ปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการทรัพยากรทางเทคโนโลยี 

บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน มีความแตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยผู้บริหารมีระดับความคิดเห็นมากกว่าครู 

จ าแนกตามประสบการณท์ างาน โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ดา้นนโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .05 และจ าแนกตามลักษณะการเปิดสอน โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า นโยบายการบริหาร 
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ที่น าไปสู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี และการส่งเสริมการท า

วิจัยในชัน้เรียน มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และบุคลากร 

และการพัฒนาบุคลากร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยการบริหารของผู้บริหารและครู

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนครที่มปีระสบการณ์

ท างานต่างกัน โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านนโยบายการบริหาร 

ที่น าไปสู่การปฏิบัติ ผูบ้ริหารและครูที่มปีระสบการณท์ างานระหว่าง 10-20 ปี 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยกว่าผูบ้ริหารและครูที่มปีระสบการณท์ างานน้อยกว่า 10 ปี

และมากกว่า 20 ปี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คู่อื่นไม่มี

ความแตกต่าง 

   การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

สกลนคร ที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาที่มลีักษณะการเปิดสอนต่างกัน โดยรวมของผู้บริหาร

และครูที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาที่เปิดสอนระดับประถมศกึษา มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับ

น้อยกว่าระดับมัธยมศกึษาอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  4. ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร จ าแนกตามสถานภาพ 

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า

เจตคติในการท าวิจัยในช้ันเรียน และความรู้ความสามารถในการท าวิจัยในช้ันเรียน 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบ้ริหารมคีวามคิดเห็น

มากกว่าครู จ าแนกตามประสบการณท์ างาน โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่มี 

ความแตกต่างกัน จ าแนกตามลักษณะการเปิดสอน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   การเปรียบเทียบผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร

ที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาที่มีลักษณะการเปิดสอนต่างกัน โดยรวมของผูบ้ริหารและครู 

ที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา มคีวามคิดเห็นน้อยกว่าระดับ

มัธยมศกึษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  5. ปัจจัยการบริหารกับผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียน ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร

โดยรวม (rxy = 0.742) มีความสัมพันธ์กันทางบวกระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ (rx1y = 0.693)

การบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี (rx2y = 0.677) บุคลากรและการพัฒนา

บุคลากร (rx3y = 0.720) และการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรยีน (rx4y = 0.719) 

  6. ปัจจัยการบริหาร จ านวน 4 ปัจจัย ที่น ามาวิเคราะห์มีจ านวน 3 ปัจจัย 

ที่สามารถพยากรณ์ผลส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนครได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่

บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร (X3) การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ (X1) และการส่งเสริม

การท าวิจัยในช้ันเรียน (X4) ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื การส่งเสริมการท าวิจัย 

ในชั้นเรียน (X4) โดยมีคา่สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.281 รองลงมา คือ 

การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ (X1) โดยมีคา่สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ

0.258 และบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

การพยากรณ์ เท่ากับ 0.248 ซึ่งทั้ง 3 ตัวแปร สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลส าเร็จของการท า

วิจัยในชัน้เรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 

คิดเป็นรอ้ยละ 55.60 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ ± 0.39822 

  7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จของการท าวิจัย

ในชั้นเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร 

ที่ควรได้รับการพัฒนา จ านวน 3 ด้าน คอื นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ 

บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมการท าวิจัยในชัน้เรียน ซึ่งวิธีการพัฒนา

ประกอบด้วย ใช้กระบวนการจัดการองค์ความรู้ ใช้กระบวนการ Professional Learning 

Community (PLC) มาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยในช้ันเรียน ใช้ SWOT Analysis  

การวิเคราะหส์ภาพปัญหาการเรียนการสอนของโรงเรียนและห้องเรียน เปิดโอกาสให้

บุคลากรในโรงเรียนมีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย และกรอบการด าเนินงานที่มุ่งสู่ 

การใชก้ระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหาการเรียนการสอน มีการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร

ในโรงเรียนทางด้านองค์ความรู้ กระบวนการวิจัย เจตคติตอ่การท าวิจัยในช้ันเรียน ผูบ้ริหาร

ควรท าหน้าที่เป็นผูเ้อือ้อ านวยความสะดวกในการจัดหาทรัพยากรทางการบริหารการศกึษา
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เชน่ งบประมาณ บุคลากรที่มี่ความเช่ียวชาญในการท าวิจัยในช้ันเรยีน การเชื่อมโยงหรอื

การท างานบูรณาการในการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรยีนให้สามารถแก้ปัญหาการเรียน 

การสอนได้อย่างประสบผลส าเร็จ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เอือ้ต่อการพัฒนานวัตกรรม

ทางการศึกษา เป็นต้น รวมทั้งผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูควรเผยแพร่ผลงานวิจัยในช้ันเรียน

ให้เป็นที่ประจักษ์และสง่ผลให้หนว่ยงานการศึกษาสามารถน าผลงานวิจัยในช้ันเรยีนไปใช้

แก้ปัญหาการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพทางการศกึษาดียิ่งขึน้ 

อภิปรายผลการวจิัย 

 จากผลการวิเคราะหข์้อมูลปัจจัยการบริหารที่ส่งผลตอ่ผลส าเร็จของการท า

วิจัยในชัน้เรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 

มีประเด็นส าคัญที่นา่สนใจน ามาอภปิรายผล ดังนี้ 

  1. ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียน สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนครโดยรวมอยู่ในระดับมาก

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย

ได้แก่ นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ การส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรยีน บุคลากร

และการพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี ตามล าดับ

สอดคล้องกับสมมตฐิานที่ผู้วิจัยตัง้ไว้ สามารถอธิบายเหตุผลประกอบ ดังนี้ 

   1.1 นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก

ผูบ้ริหารสถานศกึษาก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน 

ที่ชัดเจน บุคลากรในสถานศึกษาเห็นคุณค่าในการปฏิบัติงาน มองเห็นเป้าหมายความส าเร็จ

ร่วมกัน บุคลากรในสถานศึกษาให้ความร่วมมอืกันในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ของสถานศกึษา บุคลากรในสถานศกึษาใหค้วามส าคัญกับการท าวิจัยในช้ันเรียนโดยก าหนด 

ให้ครูมผีลงานวิจัยในช้ันเรยีนอย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 เรื่อง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 

การเรียนการสอนและเพื่อประโยชน์ตอ่คุณภาพการศกึษา สอดคล้องกับแนวคิด 

ของส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (2551, หนา้ 221-225) กล่าวถึง ปัจจัยหรอื

องค์ประกอบส าคัญในการบริหารสถานศกึษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้โดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษาเป็นผูท้ี่มวีิสัยทัศน ์ก าหนดวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่ชัดเจน ใช้กลยุทธ์การกระจายอ านาจ เน้นการบริหารแบบมีสว่นร่วม 
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มีการพัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าใจในแนวเดียวกัน พัฒนาสมรรถนะครู

และบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ มีการก ากับ ตดิตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ เป็นผูน้ าทางวิชาการ มีภาวะผู้น า 

การเปลี่ยนแปลง มีทักษะการประสานงานที่ดี สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมการท างานเป็นทีม สอดคล้องกับวีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2555, 

หนา้ 74-75) ว่า วสิัยทัศนข์องผู้บริหาร คือ ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนต้องมี 

ส่วนรว่มและให้ความรว่มมือในการก าหนดวิสัยทัศน ์ทิศทางการบริหารจัดการสถานศกึษา

ที่ตรงกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของธนิต เดือนแจ้งรัมย์ (2551, หน้า 85,88) ศึกษา

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลตอ่ผลการด าเนินงานของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษานครราชสีมา เขต 5 ด้านปัจจัยการบริหารของโรงเรียนในการก าหนดเป้าหมาย 

ที่ชัดเจน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งปัจจัยการบริหารที่ส่งผลตอ่การด าเนินงาน 

ของโรงเรียนในการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนที่มคีวามส าคัญที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่

สถานศกึษาก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน, สถานศกึษาก าหนด

นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายสอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น, บุคลากรมีความเห็น

สอดคล้องกันในวิสัยทัศนแ์ละนโยบายของสถานศกึษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

กรุณา ภู่มะลิ (2556, หน้า 152-153) ศกึษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผล 

ของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก

ในภาคตะวันออกตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านการมสี่วนรว่ม ปัจจัยด้านการเรียนการสอน 

ปัจจัยด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ ปัจจัยด้านภาวะผู้น าทางการศกึษา

และปัจจัยด้านการปฏิบัติตามนโยบาย หากพิจารณาปัจจัยด้านการปฏิบัติตามนโยบาย 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพิจารณารายข้อเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 

ผูบ้ริหารปฏิบัติงานตามโครงสรา้งงาน 4 ฝ่าย, ผู้บริหารปฏิบัติงานตามหลักสูตรขัน้พืน้ฐาน

พุทธศักราช 2551, ผูบ้ริหารปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติม สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุชาติ จิตรพริ้ง (2556, หน้า 60) ศกึษา

ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผูบ้ริหารกับประสิทธิผล 

โรงเรียนประถมศกึษา กลุ่มต าบลโคกปี่ฆ้อง อ าเภอเมอืง จังหวัดสระแก้ว ส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 1 ด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผนอยู่ในระดับ

มาก โดยบทบาทการส่งเสริมการท าวจิัยในช้ันเรยีนของผูบ้ริหารกับประสิทธิผลโรงเรียน

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



161 

 

ประถมศึกษาด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผนที่ส าคัญที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่

ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมสี่วนรว่มในการวางแผนการท าวิจัยในชัน้เรียนของครู, ผู้บริหาร 

มีการก าหนดและชี้แจงนโยบายในการสง่เสริมการท าวิจัยในช้ันเรยีนของครู, ผู้บริหาร 

มีการก าหนดยุทธศาสตรก์ารท าวิจัยในช้ันเรยีนอย่างชัดเจน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ

วัฒนธรรม ระยับศร ี(2556, หนา้ 235) ศกึษาการวิเคราะหป์ัจจัยที่สง่ผลต่อคุณภาพ 

การวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรยีนประถมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน ผลการสนทนากลุ่มและการวิเคราะหค์วามเหมาะสมความเป็นไปได้ของ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบัติของผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุ่ม และผู้เช่ียวชาญที่ประเมิน

ผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุ่ม และผูเ้ชี่ยวชาญที่ประเมนิความเหมาะสมความเป็นไปได้ 

ของขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบัติ เห็นว่า ความเหมาะสมความเป็นไปได้อยู่ใน

ระดับมากที่สุด ข้อเสนอแนะเชงินโยบายมี 3 ข้อ และแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 1) ส่งเสริม

ให้ครูเข้ารับการฝกึอบรมด้านการวิจัยในช้ันเรียน มีแนวทางการปฏิบัติ เช่น โรงเรียน

ก าหนดใหม้ีการพัฒนาครูด้านการวิจัยในช้ันเรียนในแผนปฏิบัติการประจ าปี, ครูกับโรงเรียน 

สร้างขอ้ตกลงร่วมกันให้ครูต้องท าวิจัยในช้ันเรยีน อย่างนอ้ย 1 เรื่อง ในระยะเวลา 2 ป,ี 

ให้โรงเรียนส่งครูเข้ารับการอบรมสัมมนาด้านการวิจัยในช้ันเรยีน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง, 

ให้เขตพืน้ที่การศกึษามีการจัดอบรมสัมมนาด้านการวิจัยในช้ันเรยีน, ให้เขตพืน้ที่การศกึษา

จัดตัง้ศูนย์การพัฒนาครูด้านการวิจัยในช้ันเรียน 2) จัดหาที่ปรึกษารวมถึงจัดหาสารสนเทศ

เพื่อการวิจัยในช้ันเรียน มีแนวทางการปฏิบัติ เชน่ ให้มีที่ปรึกษาและสารสนเทศส าหรับ 

การวิจัยในช้ันเรยีน, ให้มกีารจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดหา 

ที่ปรึกษา สนับสนุนส่งเสริมด้านการวิจัยในช้ันเรยีน, ให้มีการประสานความร่วมมอืกับ

หนว่ยงานด้านการวิจัยในช้ันเรียน 3) ส่งเสริมผลการวิจัยในช้ันเรยีนใหไ้ด้รับการเผยแพร่ 

มแีนวทางการปฏิบัติ เช่น ใหม้ีการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาครูด้านการวิจัยในช้ันเรยีน, ให้มี

การจัดประชุมเชิงวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลการวิจัยในช้ันเรยีน, ให้มกีารเผยแพร่ 

ทางเอกสารและช่องทางสื่ออิเลคทรอนิคตา่ง ๆ สอดคล้องกับผลการวิจัยของนนทิพร 

สานอ้ย (2557, หน้า 120-121) ศกึษาการศกึษาปัจจัยที่ส่งผลตอ่ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์

ของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาภาคเหนอืตอนล่าง

ภาวะผูน้ าเชงิวิสัยทัศนข์องผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถม 

ศกึษาภาคเหนอืตอนล่าง ด้านการสร้างวิสัยทัศน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ

จากมากไปหาน้อย ได้แก่ การก าหนดเป้าหมาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมที่สอดคล้อง
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กับวิสัยทัศนข์องสถานศึกษา, การสร้างความเชื่อมั่นและยึดมั่นในวิสัยทัศนข์องสถานศกึษา

ที่จะพัฒนาสู่อนาคตและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น, ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ 

ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาการจัดการศกึษาโดยอาศัยเทคโนโลยี 

ด้านการเผยแพรว่ิสัยทัศนโ์ดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ มกีารเปิดโอกาสใหค้รูและผู้มีสว่นได้เสียแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน, มีการสื่อสาร 

ให้ครูกับผูเ้กี่ยวข้องเขา้ใจวิสัยทัศนข์องสถานศกึษาได้อย่างชัดเจน, ผู้บริหารใช้เทคนิค

วิธีการจูงใจบุคลากรโดยการใช้ค าพูดที่ประทับใจเพื่อใหบุ้คลากรเห็นความส าคัญของ

วิสัยทัศน์ด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศนโ์ดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไป

น้อย 

ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมสี่วนรว่มในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา,

ผูบ้ริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี, มกีารจัดสนทนากลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นของครู

และผูท้ี่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของสถานศกึษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

   1.2 การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก เนื่องจากพระราช 

บัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 แนวการจัดการศกึษา

มาตรา 30 ให้สถานศกึษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ รวมทั้ง 

การส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผูเ้รียนในแต่ละระดับ

การศกึษา บุคลากรในสถานศกึษาใหค้วามร่วมมอื ส่งเสริม สนับสนุนการท าวิจัยในช้ันเรียน

ด้วยความเต็มใจ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการวิจัย 

ในชั้นเรียน สถานศกึษามีการยกย่อง ชมเชย ให้เกียรตคิรูที่มีผลงานวิจัยในช้ันเรียน 

ที่สามารถแก้ปัญหาการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จและส่งเสริมให้ครูไปศกึษาดูงาน

เกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียนสอดคล้องกับจรุณี เก้าเอีย้น (2557, หน้า 49-50) ได้กล่าวว่า

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีบทบาทที่ส าคัญและเป็นบทบาทโดยตรงที่จะต้องท าเพื่อพัฒนาและ

สร้างความก้าวหนา้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและบุคคลทั่วไป สอดคล้องกับสุณี 

บุญพิทักษ์ (2557, หนา้ 69) กล่าวว่า จากการศกึษาวิจัยเรื่องสภาพ ปัญหาการท าวิจัย 

ในชั้นเรียนของครูปฐมวัยในปี 2554 พบว่า การสนับสนุนให้ครูท าวิจัยโดยเป็นส่วนหนึ่ง 

ของวิถีชีวติการท างานประจ า ควรได้รับการดูแลสนับสนุนและให้ก าลังใจจากผู้บริหาร

ศกึษานิเทศก์ เพื่อนรว่มงาน นักวิชาการ รวมทั้งตนเองต้องมีความมุง่มั่น เห็นความส าคัญ

ศกึษาเรียนรู้ใหเ้กิดความเข้าใจวิจัยในช้ันเรยีน ใช้กระบวนการวิจัยอย่างง่าย น าข้อมูลที่มอียู่ 

ในห้องเรยีนมาใช้ในการค้นหาค าตอบ ด าเนินการวิจัยพร้อมไปกับการจัดกิจกรรม 
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การเรียนรู ้สอดคล้องกับผลการวิจัยของจรัญ สุขเสรี (2550, หนา้ 105-106) การส่งเสริม

การวิจัยในช้ันเรยีนของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษานครราชสีมา

เขต 2 การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ดา้นการให้ความยอมรับนับถือครูท าวจิัยในช้ันเรยีน 

โดยผู้บริหารให้การยกย่อง ชมเชย ใหเ้กียรตคิรูผู้ท าการวิจัยในโรงเรียน ผูบ้ริหารสนับสนุน

ให้ครูน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การศกึษา, ด้านการส่งเสริม

ความก้าวหน้าของครูที่ท าวิจัยในช้ันเรยีน ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูน าผลงานการวิจัย 

ไปเสนอขอเลื่อนวทิยฐานะ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูที่มีผลงานทางการวิจัยมีโอกาสเป็นผู้น า

ทางวิชาการและผูบ้ริหารใช้ผลงานวิจัยในช้ันเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาอนุญาตให้

ลาศึกษาต่อ สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุพัฒตรา สวัสดิ์พานชิย์ (2552, หน้า 102-105)

ศกึษาการศกึษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรยีนในสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐานช่วงช้ันที่ 1-2 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี บทบาทผูบ้ริหาร

สถานศกึษาในการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนในสถานศกึษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก

เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน 

ของครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน สถานศกึษามีการจัดระบบงานภายในโรงเรียนให้เอื้อตอ่ 

การปฏิบัติหน้าที่ของครู ผูบ้ริหารชีแ้จงนโยบาย วัตถุประสงค์และบทบาทที่ครูตอ้งท า 

การวิจัยในช้ันเรยีน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูศกึษาดูงาน

เกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน, ดา้นการให้ความส าคัญกับการท าวิจัยในช้ันเรยีน ผู้บริหาร

ชีน้ า กระตุ้น สร้างความตระหนักใหค้รูปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัย

ในชั้นเรียน สนับสนุนให้ครูทดลองการท าวิจัยโดยใช้เนื้อหา วัสดุอุปกรณ์ วธิีการสอนหรอื

นวัตกรรมใหม่ ๆ มีการอบรมเชงิปฏิบัติการเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรยีน, ด้านการมี 

ความรับผดิชอบต่อครูผูท้ าวิจัยในชัน้เรียน ผูบ้ริหารให้ความช่วยเหลือครูที่มปีัญหา 

ในการด าเนินงานวิจัยในช้ันเรียนและมีส่วนรว่มในการวิเคราะห์สภาพปัญหา แนวทางที่จะ

น าไปสู่การวจิัยในช้ันเรยีน มีสว่นร่วมในการคิดหาทางเลือกนวัตกรรมเกี่ยวกับการเรียน

การสอนเพื่อการวิจัยในช้ันเรียน, ดา้นการให้การยอมรับนับถือครูผู้ท าวจิัยในช้ันเรียน

บุคลากรในสถานศกึษาให้การยอมรับนับถือครูที่ปสบความส าเร็จในการท าวิจัยในช้ันเรยีน

เปิดโอกาสใหค้รูที่ท าวิจัยในชัน้เรียนก าหนดแนวทางการท างานด้วยตนเองอย่างมีอิสระ

สนับสนุนให้ครูที่มีผลงานวิจัยน าเสนอผลงานวิจัยและเผยแพรข่ยายผลใหเ้ป็นประโยชน,์ 
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ด้านการส่งเสริมความก้าวหนา้ในต าแหน่งการงานของครูผูท้ าวิจัยในช้ันเรียน มีการส่งเสริม

ให้ครูที่มีผลงานวิจัยน าเสนอผลงานมาเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อก าหนดต าแหน่งให้สูงขึน้

กระตุน้และส่งเสริมให้ครูปรับปรุงการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในช้ันเรยีน

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของปัญญา แจม่กังวาน (2554, หน้า 92-94) ศกึษาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาชลบุรี เขต 2 การบริหารงานวิชาการของสถานศกึษา สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาชลบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการวิจัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการก าหนดนโยบายในการจัดท าวิจัย

ในชั้นเรียน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารท าวิจัยชองครูและส่งเสริมให้ครูศกึษา

วิธีการ ผลการวิจัยเพิ่มเติมจากเอกสารต่าง ๆ และผูบ้ริหารจัดหาแหล่งเงนิทุน 

จากภายนอกสนับสนุนการท าวิจัยของครู 

   1.3 บุคลากรและการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผูบ้ริหาร

สถานศกึษาให้การสนับสนุน และพัฒนาครูในการท าวิจัยในช้ันเรยีน เปิดโอกาสให้ครู 

เข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการในการท าวิจัยในช้ันเรียน บุคลากรในสถานศกึษาให้

ความช่วยเหลือซึ่งกันในการท าวิจัยในชัน้เรียน ครูมคีวามสนใจและจัดสรรเวลาในการท า

วิจัยในชัน้เรียน ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 

ในชั้นเรียน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของจันทร์ ศิรโิสดา (2551, หน้า 129-130) ศึกษา

สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาสมรรถภาพการท าวิจัยในช้ันเรยีนของครูผูส้อน 

ในสถานศกึษาช่วงช้ันที่ 1-2 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษากาฬสินธุ์ เขต 2 

ความต้องการพัฒนาสมรรถภาพการท าวิจัยในชัน้เรียนของครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ครูผูส้อนที่เคยท าวิจัยในช้ันเรียนและเคยท าวิจัยอื่นมีความคิดเห็นว่าความตอ้งการ

พัฒนาสมรรถนภาพการท าวิจัยในชัน้เรียนของครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง

กับผลงานวิจัยของจันทร์เพ็ญ เทศบุตร (2553, หน้า 91-93) ศึกษาการพัฒนาครู 

ด้านการวิจัยในช้ันเรยีน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศกึษา อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในช้ันเรยีนในวงรอบที่ 1 ด าเนินการโดยใช 3 กลยุทธ ไดแก 

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจการท าวจิัยในช้ันเรยีน สามารถ

เขียนเคาโครงการวิจัยในช้ันเรียนและการท าวิจัยในช้ันเรียนได โดยเชิญวิทยากรที่มี 
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ความเช่ียวชาญมาบรรยายใหความรูและใหกลุมเปาหมายได้ฝึกปฏิบัติการเปนเวลา 2 วัน

พบวา กลุมเปาหมาย จ านวน 5 คน มีความรูความเขาใจในการท าวิจัยในช้ันเรยีนและ

สามารถเขียนเคาโครงวิจัยในช้ันเรยีนเพิ่มอกี จ านวน 2 คน 2) การศกึษาดูงาน พบว่า 

กลุมเปาหมาย จ านวน 7 คน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรยีนเพิ่มมากขึ้น

และมีความกระตือรอืรนที่จะพัฒนาตนเองในการเรียนการสอนพรอมที่น าการวิจัยในช้ันเรียน

ไปใชในการพัฒนาและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นซึ่งกันและกันกับบุคลากรโรงเรยีน 

ที่ศึกษาดูงาน 3) การนเิทศภายใน เพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถท าวิจัยในชัน้เรียนไดและ

สามารถเขียนเคาโครงการวิจัยในช้ันเรยีนได โดยก าหนดกิจกรรมการนเิทศภายในสัปดาห

ละครัง้ จัดท าแผนการนเิทศภายในหลังเลิกเรียนใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง คือ ชวงเวลา

15.30-16.30 น. จ านวน 10 ครั้ง โดยผศูึกษาคนควาเปนผนูิเทศก ากับติดตามกลุมเปาหมาย

เปนไปตามกรอบการวิจัยในช้ันเรยีน 5 ขัน้ตอน พบวา กลุมเปาหมายไดแลกเปลี่ยนขอคิด

เห็นและให้ขอเสนอแนะซึ่งกันและกัน รวมกันวิเคราะหปญหาที่พบเกี่ยวกับการเรียนการสอน

มีทั้งปญหาที่เกิดจากผูเรียนและปญหาที่เกิดจากครูหรือจากกระบวนการเรียนรู ท าใหรู

วิธีการน านวัตกรรมมาใช้ในการแกปญหา ท าใหกลุมเปาหมายมีความสนใจศกึษาขอมูล 

ที่เปนประโยชนตอการพัฒนางานของตนเองในดานการท าวิจัยมากขึ้น สามารถจัดล าดับ

ความส าคัญของปญหาเพื่อเลือกหัวขอในการท าวิจัยได จากการด าเนนิการพัฒนาครู 

ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนในวงรอบที่ 2 โดยการนเิทศภายในกลุมเป้าหมาย จ านวน 7 คน

ได้ด าเนินการวิจัยอยางตอเนื่องจากวงรอบที่ 1 ตามกรอบการวิจัย 5 ขั้นตอน ไดแก่ 

การวิเคราะหปญหา การวางแผนแกปญหา การจัดกิจกรรมแกปญหา การเก็บรวบรวม 

ขอมูล วเิคราะหขอมูล การสรุปผลการแกปญหาโดยใชกลยุทธ์การอบรมเชงิปฏิบัติการ

การศกึษาดูงาน การนเิทศภายใน ในการรวมพัฒนาปรับปรุงการวิจัยในชัน้เรียน 

การด าเนินการโดยการอบรมเชงิปฏิบัติการ การศกึษาดูงานและการนเิทศภายใน 

ท าใหกลุมเปาหมาย จ านวน 7 คน สามารถเขียนเคาโครงการวิจัยในช้ันเรยีนและสามารถ

ท าวิจัยในชัน้เรียนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญชัย มะธุเสน (2554, หน้า 107-108)

ศกึษาการพัฒนาครูด้านการท าวิจัยในช้ันเรยีน โรงเรียนประชาพัฒนา ส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษามหาสารคาม เขต 26 ผลการพัฒนาบุคลากรด้านการท าวิจัยในช้ันเรียน

โรงเรียนประชาพัฒนาโดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชงิปฏิบัติการและการนเิทศภายใน เพื่อให้

ผูร้่วมวจิัยมีความความเข้าใจและมีความสามารถในการท าวิจัยในช้ันเรยีนตามกรอบ

กระบวนการ 5 ขัน้ตอน คอื การส ารวจและวิเคราะหป์ัญหา การก าหนดวิธีการ 
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ในการแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีการหรอืนวัตกรรม การน าวิธีการหรอืนวัตกรรมไปใช้ 

การสรุปผลและการรายงานผลได้ กลุ่มผูร้่วมวจิัยมีความสนใจใหค้วามรว่มมอืและ 

มีความกระตอืรอืร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองด้วยความตัง้ใจสูง 

จากการประชุมเชงิปฏิบัติการผู้วิจัยได้รับความรู้จากวิทยากรที่มคีวามรู้ความสามารถและ

มีประสบการณใ์นการท าวิจัยในช้ันเรยีนเป็นอย่างดี มีผลท าให้ผู้รว่มวิจัยมีความเชื่อมั่นใน

การด าเนินการมากขึ้น การให้ค าแนะน า นเิทศช่วยเหลือเป็นกิจกรรมที่ด าเนนิการ 

เพื่อติดตามช่วยเหลือให้ผูร้่วมวิจัยมีความสามารถในการท าวิจัยในช้ันเรยีนได้ โดยรวม 

ผูร้ว่มวิจัยมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน สามารถท าวิจัยในช้ันเรียน

เข้าใจกระบวนการในการท าวิจัยในชัน้เรียนตามขั้นตอน สามารถก าหนดประเด็นปัญหา 

ที่จะท าการวิจัย มีการก าหนดวิธีการ/การออกแบบการวิจัยที่เน้นการแก้ปัญหาในช้ันเรยีน

สามารถออกแบบนวัตกรรมและสร้างเครื่องมอืที่เหมาะสมกับการวิจัย สามารถเขียน

รายงานการวิจัยได้มากขึน้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอัญชลี สันหล์ักษณ์ (2555,หน้า 79)

ศกึษาปัจจัยที่สง่ผลต่อการท าวิจัยในชัน้เรียนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ปัจจัยที่สง่ผลต่อการท าวิจัยในช้ันเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยในช้ันเรียนโดยภาพรวม มีความจ าเป็นต่อการวิจัย

ในชั้นเรียนของครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปน้อย

ได้แก่ ผู้รว่มงานให้ความรว่มมอื ให้ความช่วยเหลอือย่างเต็มใจ บุคลากรในหนว่ยงานอื่น 

ใหค้วามช่วยเหลือเป็นอย่างด ีโรงเรียนมีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน

เปิดโรงเรียนเปิดโอกาสใหเ้ข้าประชุมสัมมนาวิชาการการท าวิจัยในช้ันเรียน และคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาการท าวิจัยในช้ันเรียนใหค้ าปรึกษาอย่างดีสอดคล้องกับผลการวิจัยของวัฒนธรรม

ระยับศร ี(2556, หน้า 230-231) ศกึษาการวิเคราะหป์ัจจัยที่สง่ผลต่อคุณภาพการวิจัย 

ในช้ันเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน

ผลการสัมภาษณ์คุณลักษณะของครูที่ท าการวิจัยในช้ันเรียนของครูโรงเรียนประถมศกึษา

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปผลจากการสัมภาษณ์ จากผล 

การวิเคราะหค์ุณลักษณะของครูที่จะท าให้การวิจัยในช้ันเรียนมีคุณภาพ พบว่า ครูควรมี

การศกึษาระดับปริญญาโทขึ้นไปและเข้ารับการฝกึอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน

มีทัศนคติที่ดตี่อการวิจัยในช้ันเรยีน มคีวามตระหนักว่าต้องท า น าผลการวิจัยในช้ันเรียน 

ไปใช้แก้ปัญหาและน ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน มีความรู้ความสามารถ

ด้านระเบียบวิธีวิจัยตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัย มลีักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝเ่รียน 
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ชอบแสวงหาค าตอบประจ าและมีประสบการณ์ในการท าวิจัยขณะเรียนและท าวิจัยในช้ันเรียน

จากผลการวิเคราะหเ์ส้นทางความสัมพันธ์เชิงเหตุปัจจัยที่สง่ผลต่อคุณภาพการวิจัยในช้ันเรียน

ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ปัจจัย

ส่วนบุคคลมีอทิธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพการวิจัยในช้ันเรยีนอย่างมีนัยส าคัญ 

ที่ระดับ .05 

   1.4 การบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก

ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมคีวามรูค้วามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท า

วิจัยในช้ันเรียน น านวัตกรรมทางการศกึษามาใช้ในการแก้ปัญหาหรอืการท าวิจัยในชั้นเรียน

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ตทีม่ีคุณภาพในการท าวิจัยในช้ันเรียน จัดแหล่งค้นคว้า

เกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน สถานศกึษามีการสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัย 

ในชั้นเรียน สนับสนุนหรอืจัดหาวิทยากร/ผูเ้ชี่ยวชาญในการพัฒนาความรู้ความสามารถ 

ในการท าวิจัยในช้ันเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหง่ชาติ (2542, หนา้ 33) ระบุว่า หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา มาตรา

58 ใหม้ีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ ข้อ (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน

องค์กรชุมชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการและสถานบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษาโดยเป็นผูจ้ัด

และมีสว่นร่วมในการจัดการศกึษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา

และมีสว่นร่วมรับภาระค่าใช้จา่ยทางการศกึษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็นโดยให้

รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สง่เสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากร 

โดยการสนับสนุน อุดหนุน และใช้มาตรการลดหย่อนหรอืยกเว้นภาษีตามความเหมาะสม

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุภัทธิชา กล้าหาญ (2551, หน้า 106-109) ศึกษาปัญหาและ

แนวทางการส่งเสริมการท าวิจัยในชัน้เรียนในโรงเรยีนที่สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

เพชรบูรณ์ เขต 2 แนวทางการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารโรงเรียน 

ด้านทรัพยากรและแหล่งทุนในการวิจัยในช้ันเรยีนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่

ปฏิบัติมากที่สุด คอื การจัดสรรงบประมาณในการวิจัยในชั้นเรียน รองลงมาคือ การจัดหา

แหลง่ทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในช้ันเรยีน และปฏิบัติน้อยที่สุด คอื การจัดหาทรัพยากร

จากหน่วยงานอื่น ๆ มาสนับสนุนการท าวิจัยในช้ันเรยีน ด้านการจัดสรรงบประมาณ 
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ในการจัดท าวิจัยในช้ันเรยีนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่ปฏิบัติมากที่สุด คอื

การจัดสรรงบประมาณในการวิจัยในช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ รองลงมา คือ การจัดสรร

งบประมาณตามความต้องการของครูผูท้ าวิจัยในช้ันเรียนและปฏิบัตินอ้ยที่สุด คือ ครู

ผูท้ าวิจัยมสี่วนรว่มในการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ

เกรียงศักดิ์ โสมนาวัตร ์(2552, หน้า 83) ศกึษาปัญหาและความตอ้งการการท าวิจัย 

ในชั้นเรียนของข้าราชการครูในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเลย เขต 1

ปัญหาการท าวิจัยในช้ันเรียนของขา้ราชการครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาเลย เขต 1 ขั้นการพัฒนาวิธีการหรอืนวัตกรรมการเรยีนรู้เพื่อแก้ปัญหาและ

พัฒนาการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 

การด าเนินการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้, การส ารวจทรัพยากรเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรู ้และการตรวจสอบคุณภาพเบือ้งต้นของวิธีการหรอืนวัตกรรม 

การเรียนรู้, การเลือกนวัตกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาการจัดกระบวนการเรียนรู้ สอดคล้อง

กับผลงานวิจับของปัญญา แจ่มกังวาน (2554, หน้า 93) ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

การบริหารกับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาชลบุรี เขต 2 การบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ผูบ้ริหารมีการบริการด้านทรัพยากร

สื่อ เทคโนโลยี, ผู้บริหารมีการตดิตาม ประเมินผลการผลิต การใชส้ื่อและเทคโนโลยี ให้ครู

มีความรูค้วามสามารถในการจัดท าพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี, ผู้บริหารมีการจัดตัง้ 

ศูนย์วิชาการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู ้ผลิต บริการสื่อเทคโนโลยี สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ

อัญชลี สันหล์ักษณ์ (2555, หนา้ 79) ศกึษาปัจจัยที่สง่ผลตอ่การท าวิจัยในชั้นเรียนของครู

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 4 ปัจจัยที่สง่ผลต่อการท า

วิจัยในช้ันเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์และแหล่งวิชาการโดยภาพรวม

มีความจ าเป็นต่อการวิจัยในช้ันเรียนของครูผูส้อนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก

เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ โรงเรียนมีเอกสาร ต าราเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน โรงเรียน 

มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท าวิจัยในชัน้เรียนและโรงเรียนมคีณะกรรมการที่ปรึกษาการท า

วิจัยในชัน้เรียน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของปราชญา รัตพลที (2558, หน้า 57) ศึกษา

แนวทางการส่งเสริมครูด้านการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนบ้านสันติสุข อ าเภอแม่จัน

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 3 ปัจจัยส าคัญที่มผีลต่อการท า

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



169 

 

วิจัยในชัน้เรียนของครูในโรงเรียนบ้านสันติสุข อ าเภอแม่จัน ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาเชยีงราย เขต 3 ด้านสภาพการท างานโดยภาพรวมเป็นระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การด าเนินงานในระดับมากและมีคา่เฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ เครื่องมือวิเคราะห์ 

ข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูลมีเพียงพอ รองลงมา

คือ การจัดแหล่งศึกษาค้นคว้า เช่น ห้องสมุดในการให้ความสะดวกต่อการศกึษาค้นคว้า 

  2. ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เจตคตติ่อการท าวิจัย

ในชั้นเรียน และความรูค้วามสามารถในการท าวิจัยในช้ันเรียน ตามล าดับ สอดคล้องกับ

สมมตฐิานที่ผูว้ิจัยตั้งไว้ สามารถอธิบายเหตุผลประกอบ ดังนี้ 

   2.1 เจตคติตอ่การท าวิจัยในช้ันเรยีนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก 

การท าวิจัยในช้ันเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ท าครูมีความภาคภูมใิจและน าไปสู่การพัฒนาตนเอง

ให้มคีวามก้าวหน้าทางวิชาการได้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอภญิญา นนทะภา (2551, 

หน้า 55) ศกึษาการศกึษาความรูค้วามเข้าใจและเจตคติต่อการวิจัยในช้ันเรียนของครูผูส้อน

กลุ่มกรุงธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร เจตคติที่มตี่อการวิจัยในช้ันเรยีนของครูผูส้อน 

กลุ่มกรุงธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ครูผูส้อนกลุ่มกรุงธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร

มีเจตคติที่มตี่อการวิจัยในช้ันเรียนอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัยของมณฑา วิชัยวุฒิ

(2554, หน้า 145) ศึกษาปัจจัยที่สง่ผลต่อความส าเร็จในการท าวิจัยในช้ันเรยีนของครู 

ในพืน้ที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่

คุณลักษณะของผูท้ าวิจัย, ความส าเร็จในการท าวิจัยในช้ันเรยีน, เจตคติตอ่การท าวิจัย 

ในช้ันเรียน, ความสามารถด้านการวิจัย, การได้รับการยอมรับนับถือ, สภาพและบรรยากาศ

ในการท างาน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของศุภชัย เพริดพราว (2554, หน้า 83-84) ศกึษา

ความรูค้วามเข้าใจและเจตคติของครูที่มตี่อกระบวนการวิจัยในช้ันเรยีนของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน อ าเภอเซกา จังหวัดหนองคาย เจตคติของครูต่อกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน

ของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเซกา จังหวัดหนองคาย จ าแนกตามสถานภาพและ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามสถานภาพโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก หากพิจารณารายด้าน

พบว่า ครูมวีิทยฐานะมีเจตคติตอ่กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของภัทรานิษฐ์ ปริพัฒนต์ันตกิร (2556, หน้า 48-50) ศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การท าวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด
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ปัจจัยที่สง่ผลต่อการท าวิจัยในช้ันเรยีนของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

ด้านแรงจูงใจ ดา้นเจตคติ และดา้นสถานภาพ โดยปัจจัยที่สง่ผลต่อการท าวิจัยในชั้นเรียน

ของครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราดด้านเจตคตโิดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การท าวิจัยในช้ันเรียนสามารถท าให้มีการ

ปรับ 

เปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนใหเ้หมาะสมกับสภาพผูเ้รียนมากขึ้น, งานวิจัยในช้ันเรยีน 

เป็นการปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียน, งานวิจัยในช้ันเรยีนเกี่ยวข้องกับ

การปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวทางในพระราชบัญญัติการศกึษา พ.ศ. 2542 

    2.2 ความรู้ความสามารถในการท าวิจัยในช้ันเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก

เนื่องจากการท าวิจัยในช้ันเรียนมปีระโยชน์ต่อนักเรียนและการพัฒนาครู ผูบ้ริหารและครู 

มีความรูค้วามสามารถในการใชคอมพิวเตอรในการสบืค้นและวิเคราะหข์อมูลการท าวิจัย

ในชั้นเรียน ผูบ้ริหารและครูมีความรูค้วามสามารถในการตัง้ชื่อเรื่องงานวิจัยในช้ันเรียนหรือ

ก าหนดประเด็นปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้ ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา และน า

ความรูค้วามสามารถไปใช้ในการวางแผนและออกแบบการท าวิจัยในช้ันเรียน สอดคล้อง

กับผลงานวิจัยของอัญชลี สันหล์ักษณ์ (2555, หนา้ 70-71) ศกึษาปัจจัยที่สง่ผลต่อการท า

วิจัยในชัน้เรียนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

ปัจจัยที่สง่ผลต่อการท าวิจัยในช้ันเรยีนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านความรูเ้กี่ยวกับ

การวิจัยในช้ันเรยีนของครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ครูสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบสมบูรณ์, ครูสามารถใช้

คอมพิวเตอร์ส าหรับวิเคราะหข์้อมูล, ครูเข้าใจการเขียนรานงานผลการวิจัยในช้ันเรียน,  

ครูสามารถวิเคราะหแ์ละแปลผลขอ้มูลการวิจัยในช้ันเรียน ครูสามารถสร้างเครื่องมอืใน

การวิจัยในช้ันเรยีนได้อย่างเหมาะสม, ครูเข้าใจกระบวนการท าวิจัยในช้ันเรียน, ครูสามารถ

วเิคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการสอนได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุชาติ จิตรพริง้

(2556, หนา้ 60) ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน

ของผู้บริหารกับประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มต าบลโคกปี่ฆ้อง อ าเภอเมอืง

จังหวัดสระแก้ว ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านการให้

ความรู ้พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผูบ้ริหารสนับสนุนและ
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จัดหาเอกสารประกอบการท าวิจัยในชัน้เรียนให้ครู, ผูบ้ริหารส่งเสริมให้หัวหน้ากลุ่มและ

ฝา่ยวิชาการเป็นที่ปรึกษาการท าวิจัยในช้ันเรยีนแก่ครู, ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูเข้ารับ 

การอบรมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 

กนกจติ สดี้วง (2558, หน้า 52-54) ศกึษาการส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยในชัน้เรียนของ

โรงเรียนมัธยมศกึษาจังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ นโยบายและ

แผนงานการด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียน, การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย 

ในชั้นเรียน, การสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยในช้ันเรยีน โดยการส่งเสริมการด าเนินการ

วิจัยในชัน้เรียนของโรงเรียนมัธยมศกึษาจังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 3 ด้านการสร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยในช้ันเรยีนโดยรวม 

อยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ โรงเรียนสร้างความตระหนัก

ถึงประโยชน์ของการท าวิจัยในชั้นเรียน, โรงเรียนส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยหรอืหาความรู้

ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน, โรงเรยีนสนับสนุนให้ครูน าเสนอผลการวิจัยไป

ใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 

  3. การเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร จ าแนกตาม

สถานภาพ ประสบการณ์ท างาน และลักษณะการเปิดสอน มีรายละเอียดดังนี้ 

   3.1 ปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร จ าแนกตามสถานภาพ

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมตฐิานที่ผู้วจิัย

ตั้งไว้ เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ การบริหาร

จัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมการท า

วิจัยในชัน้เรียน มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหาร 

มีระดับความคิดเห็นมากกว่าครู เนื่องจากผูบ้ริหารรับนโยบายโดยตรงจากส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาและก าหนดนโยบายของสถานศกึษาที่ชัดเจน นโยบายที่มีความเป็นไปได้ 

ในการปฏิบัติงานวิจัยในช้ันเรียนของครู มีการมอบนโยบายใหค้รูใช้กระบวนการวิจัย 

ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนในช้ันเรยีน ผูบ้ริหารให้การสนับสนุนครูในการท าวิจัย 

ในชั้นเรียน รวมทั้งผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมคีวามรูค้วามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการท าวิจัยในช้ันเรยีน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของทิพวรรณ ชมภูพันธุ์
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(2552, หน้า 119) ศกึษาบทบาทการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผูบ้ริหารสถานศกึษา

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาลพบุรี 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน บทบาทการส่งเสริมการท าวิจัย 

ในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนโดยภาพรวมมคีวามแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุวิทย์ สมฤทธิ์ (2557, หน้า 69)

ศกึษาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรยีนโรงเรียนบ้านสถาน อ าเภอภูซาง

จังหวัดพะเยา โดยสภาพการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรยีนของโรงเรียน

บ้านสถาน อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบว่า มีร่องรอยการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม 

การวิจัยในช้ันเรยีน ได้แก่ แผนปฏิบัติการประจ าปี บันทึกการประชุมของคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พื้นฐานและแผนงาน/โครงการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

มีการก าหนดวิสัยทัศนแ์ละนโยบายด้านการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรยีนไว้ในแผนพัฒนา 

ของโรงเรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอน ให้การท าวจิัยในช้ันเรยีนเป็นกิจกรรมหนึ่งของแผนงานบริหาร 

งานวิชาการ มีการก าหนดกลยุทธ์ในการสง่เสริมการวิจัยในช้ันเรยีนไว้ในแผนพัฒนาของ

โรงเรียน มีการติดตาม นิเทศงานวิจัยในช้ันเรียนลักษณะโครงการนิเทศภายใน โดยมีผูบ้ริหาร

สถานศกึษาและครูวิชาการเป็นผู้รับผดิชอบหลัก มีการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม

การสนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของดวงเดือน แก้วฝา่ย (2558, 

หนา้ 221-222) ศึกษาปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลตอ่คุณภาพผูเ้รียนในโรงเรยีน

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผูส้อนโดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอังคารพิสุทธิ์ 

สยามประโคน (2559, หนา้ 103) ศึกษาบทบาทการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหาร

สถานศกึษาในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับบทบาทการส่งเสริม 

การวิจัยในช้ันเรยีนของผูบ้ริหารสถานศกึษาในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยรวมมคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยผูบ้ริหารมคีวามคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อน 

   3.2 ปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร ที่มปีระสบการณ์ท างาน
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ต่างกัน โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผูว้ิจัยตั้งไว้ เมื่อพิจารณา

รายด้าน นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ ผูบ้ริหารและครูที่มปีระสบการณ์ท างาน

ระหว่าง 10-20 ปี มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยกว่าผู้บริหารและครูที่มปีระสบการณ์

ท างานน้อยกว่า 10 ปี และ มากกว่า 20 ปี มคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 คู่อื่นไม่มีความแตกต่าง เนื่องจากผูบ้ริหารและครูที่มีวุฒทิางการศกึษาระดับสูง 

มีความรูค้วามสามารถในการบริหารจัดการ มีความรับผดิชอบ มีการพัฒนาการท าวิจัย 

ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง มีความตระหนักและใหค้วามส าคัญในการน ากระบวนการวิจัย 

มาใช้ในการแก้ปัญหาในหอ้งเรียน มองเห็นผลส าเร็จของการท าวจิัยในช้ันเรยีนไปในทิศทาง

เดียวกัน มีการน าเทคนิค/วิธีการ/กระบวนการท าวิจัยในช้ันเรยีนมาใช้แก้ปัญหาการเรียน 

ที่คล้ายคลึงกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรณนิการ์ บุญเกื้อ (2551, หน้า 95) ศกึษา

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลตอ่คุณภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรยีนเอกชน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาในเขตจังหวัดสระบุรี โดยบุคลากรที่มปีระสบการณท์ างาน

ต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับการคุณภาพปัจจัยการบริหารของโรงเรียนในภาพรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของรัฐพล สรอ้ยศรี (2554, บทคัดย่อ) 

ศกึษาสภาพการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูผูส้อนในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า สภาพการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

ของครูผู้สอนในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาจันทบุรี เขต 1 

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล สถานภาพสมรส

ประสบการณใ์นการท างาน ประสบการณ์ในการท าวิจัยในช้ันเรยีน และประเภทครูผูส้อน

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีสภาพการท าวิจัยในช้ันเรยีนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

เมื่อเปรียบเทียบสภาพการท าวิจัยในช้ันเรยีนของครูผูส้อนในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาจันทบุรี เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล สถานภาพ

สมรส ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ประสบการณใ์นการท าวิจัยในช้ันเรียน และประเภท

ครูผูส้อนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ตัวแปรทุกตัวแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 

ทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของลาวัล สุบิน (2555, บทคัดย่อ) ศกึษาสภาพ ปัญหา

และแนวทางการพัฒนาการวิจัยในชัน้เรียนของครูระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียน 

ศรรีาชา 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า

สภาพการท าวิจัยในช้ันเรยีนของครู ได้ด าเนินการวิจัยในช้ันเรยีนทั้ง 5 ดา้น ได้แก่ 

การส ารวจและวิเคราะหก์ารเรียนการสอน การศกึษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
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ในช้ันเรียน การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศกึษา การวิเคราะหข์้อมูล และการเขียน

รายงานและสรุปผลการวิจัย ปัญหาการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

เปรียบเทียบปัญหาการท าวิจัยในช้ันเรยีนจ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน

เปรียบเทียบปัญหาการท าวิจัยในช้ันเรยีนจ าแนกตามประสบการณโ์ดยรวมและรายด้าน

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิกร มณเีนตร

(2556, บทคัดย่อ) ศกึษาสภาพและปัญหาการท าวิจัยในช้ันเรยีนของโรงเรียนในเขตอ าเภอ

ประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ผลการวิจัย

พบว่า ครูที่มคีุณวุฒิทางการศกึษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการท าวิจัย 

ในชั้นเรียนโดยภาพรวมแตกต่างกัน ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการท าวิจัยในช้ันเรยีนของครูโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

ครูที่มคีุณวุฒิทางการศกึษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวปัญหาการท าวิจัยในช้ันเรียน

ของครูโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัญหาการท าวิจัยในช้ันเรยีนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย

ของสุธาภรณ์ วรกาญจนกุล (2556, หน้า 86) ศกึษากระบวนการส่งเสริมการท าวิจัย 

ในชั้นเรียนโรงเรยีนมัธยมศึกษา อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม กระบวนการส่งเสริม

การท าวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จ าแนกตามประสบการณใ์นการท างานโดยรวม

ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงเดือน แก้วฝา่ย (2558, หน้า 223-224) 

ศกึษาปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปัจจัยการบริหารงานวิชาการตาม 

ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูหัวหนา้ฝ่ายวิชาการและครูผูส้อน จ าแนกตาม

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน โดยรวมมคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน หากพิจารณา 

รายด้าน พบว่า ด้านการวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนและ 

ด้านการนิเทศการศกึษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ส่วนด้านการพัฒนาหรอืการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร

ท้องถิ่น ดา้นการพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษาและด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรยีนด้านอื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของอนัญญา ปั้นงาม

(2559, หน้า 105) ศึกษาสภาพและปัจจัยการบริหารสถานศกึษาตามแนวคิดการจัดการศกึษา

ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จังหวัดอุบลราชธานี 
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พบว่า ผูบ้ริหารและครูที่มปีระสบการณท์ างานต่างกันมีความเกี่ยวข้องกับสภาพและปัจจัย

การบริหารสถานศกึษาตามแนวตดิการจัดการศกึษาในศตวรรษที่ 21 โดยรวมและรายด้าน

ไม่แตกต่างกัน 

   3.3 ปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร ที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษา

ที่มลีักษณะการเปิดสอนต่างกัน โดยรวมมคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นโยบาย 

การบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ โดยรวมของผูบ้ริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษา

ระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยกว่าระดับมัธยมศกึษา แตกต่างกัน 

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 การบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี โดยรวม

ของผูบ้ริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาระดับประถมศกึษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

น้อยกว่าระดับมัธยมศกึษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร โดยรวมของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษา

ระดับประถมศกึษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยกว่าระดับมัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน โดยรวม 

ของผูบ้ริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาระดับประถมศกึษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

นอ้ยกว่าระดับมัธยมศกึษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

เนื่องจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามีความพร้อมมากกว่าโรงเรียนระดับประถมศึกษา

ขยายโอกาสทางการศกึษาและระดับประถมศึกษา ในการส่งเสริมปัจจัยการบริหาร 

ในการท าวิจัยในช้ันเรียน บุคลากรมีเพียงพอ มีการวางระบบงานบริหารเป็น 4 ฝา่ย 

ชัดเจน (งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป งานบริหารงบประมาณ และงานวิชาการ)

สถานศกึษามีงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นสนับสนุนบุคลากรหรอืงบประมาณอย่างเพียงพอ

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของทรงศักดิ์ สู่สุข (2551, หน้า 191) ศกึษาปัจจัยการบริหาร 

บางประการที่ส่งผลต่อการด าเนนิงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาสกลนคร เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน

ปัจจัยทางการบริหารบางประการในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันโดยรวมแตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านลักษณะขององค์กร

ด้านงบประมาณ ดา้นภาวะผูน้ าของผู้บริหารโรงเรียน และดา้นการตัดสินใจของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ส่วนด้านนโยบายและ
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การปฏิบัติ ดา้นลักษณะของบุคลากรภายในโรงเรยีน ด้านการติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียน

ด้านแรงจูงใจของบุคลากร และด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสตทิี่ระดับ .01 

  4. การเปรียบเทียบผลส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียนตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร

จ าแนกตามสถานภาพ ประสบการณท์ างาน และลักษณะการเปิดสอน รายละเอียดดังนี้ 

   4.1 ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

และครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร โดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมตฐิานที่ผูว้ิจัยตั้งไว้

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า เจตคติในการท าวิจัยในชั้นเรียนและความรูค้วามสามารถ

ในการท าวิจัยในช้ันเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยผูบ้ริหารมีความคิดเห็นมากกว่าครู เนื่องจากผูบ้ริหารเสริมสร้างใหบุ้คลากรในสถานศกึษา

มีเจคติที่ดีต่อการท าวิจัยในชั้นเรียน เล็งเห็นความส าคัญของการท าวิจัยในช้ันเรียน ผูบ้ริหาร

และครูเห็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนของนักเรียนและพัฒนาการสอนของครู 

ด้วยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน และมีความเชื่อมั่นว่าผลงานวิจัยในช้ันเรยีนจะส่งเสริม 

ให้ผู้ปฏิบัติมคีวามก้าวหน้าทางวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิทย์ สมฤทธิ์ (2557, 

หนา้ 69) ศกึษาการบริหารจัดการเพื่อสง่เสริม การวิจัยในช้ันเรยีนโรงเรยีนบ้านสถาน

อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบว่า แนวทางการบริหารจัดการด้านให้มีการวางแผน

ก าหนดให้การท าวิจัยในช้ันเรียนเป็นนโยบายขององค์กร ใชผ้ลงานการวิจัยของครู 

เป็นเกณฑส์่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบหรือการเลื่อนต าแหน่งใหสู้งขึน้ 

มีกิจกรรมส่งเสริมให้ครูได้มีความรูเ้กี่ยวกับกระบวนการวิจัยโดยการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ

จากแหล่งเรียนรูต้่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานวิจัยในช้ันเรยีนและสนับสนุนใหเ้ข้ารับ

การอบรม/ฝกึปฏิบัติ ด้านการจัดองค์กร มีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของคุณภาพ 

ด้วยการมแีนวคิดการบริหารคุณภาพทั้งหนว่ยงาน (TQM) และมีการแสวงหาบุคลากรที่มี

ความรู้ความสามารถ ช านาญงานหรือเป็นบุคคลภายนอกมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการด าเนินงาน

วิจัยในชัน้เรียน ด้านการจัดคนเข้าท างาน มีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรพัฒนาตนเองด้วย

การด าเนินงานวิจัยในช้ันเรียน มกีารจัดเตรียมเอกสารหรอืงานวิจัยที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง

ให้แก่บุคลากรได้ศกึษา ให้ครูเข้ารับการอบรมเรื่องการท าวิจัยในชัน้เรียนเพิ่มเติมความรู้

ประสบการณ ์ด้านการอ านวยการ มีการก าหนดนโยบายด้านการวิจัยในช้ันเรยีน 
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อย่างตอ่เนื่อง มีการกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความส าคัญของการท าวิจัยในช้ันเรยีน จัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานวิจัยในช้ันเรยีน ผูบ้ริหารสร้างเครือข่ายการท าวิจัย 

ในชั้นเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้านการรายงานผล มีการน าเรื่องการวิจัย 

ในชั้นเรียนเข้าเป็นวาระการประชุมประจ าเดือน มีการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย 

เป็นสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต ทบทวนการปฏิบัติงานด้านวิจัยในช้ันเรียนทุกสามเดือน

สอดคล้องกับงานวิจัยของอันวารุดดีน ดอเล๊าะ (2557, หนา้ 79-80) ศกึษาปัจจัย

สถานศกึษากับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด

ส านักงานการศกึษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาครูขาดความรู้เรื่องการท าวิจัยและมีหน้าที่

รับผิดชอบงานอื่นมากนอกเหนอืจากงานสอน ข้อเสนอแนะ คือการจัดอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน และผูบ้ริหารควรกระตุ้นให้ครูทุกคนท าวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของปรียนันท์ ทิพากร (2560, หน้า

776, 778) ศกึษาการส่งเสริมการวจิัยในช้ันเรียนของผูบ้ริหารสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 พบว่า สภาพการส่งเสริม

การท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานด้านการส่งเสริมใหเ้กิดความส าเร็จ

ของงานวิจัยในช้ันเรียนมีการปฏิบัติในระดับมาก และแนวทางในการส่งเสริมการวิจัย 

ในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานด้านการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของงานวิจัย

ในชั้นเรียน ควรก าหนดนโยบายสนับสนุนการวิจัย มกีารจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน

การวิจัย และควรมีการจัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย 

   4.2 ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

และครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 

ที่มปีระสบการณท์ างานต่างกัน โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่มคีวามแตกต่างกัน 

ไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานที่ผู้วจิัยตั้งไว้ เนื่องจากผูบ้ริหารและครูมีคุณวุฒิทางการศกึษา

ระดับสูงและอยู่ในระดับเดียวกัน มีการใชเ้ทคนิค/วิธีการ/กระบวนการวิจัยในช้ันเรยีน/

นวัตกรรมทางการศกึษาที่น ามาใช้แก้ปัญหามีความคล้ายคลึงกัน การเขียนรายงานวิจัย 

ในชั้นเรียนมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ผู้บริหารควรส่งเสริมเทคนิค/วิธีการท าวิจัยในช้ันเรียน

ใหม่ ๆ ใหก้ับครู ผูบ้ริหารควรสร้างเครือข่ายการท าวิจัยในช้ันเรยีน ศกึษาดูงาน และใหม้ี

การแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค/วิธีการท าวจิัยช้ันเรยีนกับครูในระดับศกึษาธิการภาค

(สกลนคร มุกดาหาร นครพนม) สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุพรรณนิการ์ บุญเกื้อ 
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(2551, หนา้ 95) ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการด าเนนิงานวิชาการ 

ของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาในเขตจังหวัดสระบุรี โดยบุคลากร 

ที่มปีระสบการณท์ างานต่างกันมีความคดิเห็นต่อระดับคุณภาพการด าเนินงานวิชาการ 

ของโรงเรียนในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉรา 

สอนชา (2556, หน้า 69) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการกับการส่งเสริม

การวิจัยในช้ันเรยีนของผูบ้ริหารสถานศกึษาในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี พบว่า การส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศกึษา 

ในโรงเรยีนโดยรวมและรายด้านไม่มคีวามแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 

ดวงเดือน แก้วฝา่ย (2558, หนา้ 223-224) ศกึษาปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลตอ่

คุณภาพผูเ้รียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3

คุณภาพผูเ้รียนในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

และครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

   4.3 ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

และครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร  

ที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาที่มลีักษณะการเปิดสอนต่างกัน โดยรวมผูบ้ริหารและครู 

ที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา มคีวามคิดเห็นน้อยกว่าระดับ

มัธยมศกึษาแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐาน 

ที่ผู้วจิัยตั้งไว้ เนื่องจากโรงเรียนระดับมัธยมศกึษามีความพร้อมมากกว่าโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาขยายโอกาสทางการศกึษาและระดับประถมศึกษาในการส่งเสริมให้ครู 

มีความรูค้วามสามารถและมีความพร้อมในการท าวิจัยในชั้นเรียน มกีารส่งเสริม สนับสนุน

งบประมาณหรอืหนว่ยงานอื่นสนับสนุนบุคลากรหรอืงบประมาณอย่างเพียงพอ ผู้บริหาร

สนับสนุนให้ครู มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย มีเทคโนโลยี แหลง่ข้อมูลในการสบืค้นงานวิจัย 

ในชั้นเรียนที่เอื้ออ านวยความสะดวกมากกว่าโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียน

ระดับประถมศึกษาขยายโอกาสทางการศกึษา สอดคล้องกับผลงานวิจัยของธนิต 

เดือนแจ้งรัมย์ (2551, หน้า 148) ศึกษาปัจจัยการบริหารที่สง่ผลต่อผลการด าเนนิงาน 

ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษานครราชสีมา เขต 5 ผลการด าเนินงาน 

ของโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรยีนโดยภาพรวมและรายด้านมคีวามแตกต่างกัน 

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการบริหารงานงบประมาณและ 
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ด้านการบริหารงานทั่วไปไม่มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของศิรพิร 

เทพราชา (2557, หน้า 80) ศกึษาแนวทางการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรยีน

ในสหวิทยาเขตกระสัง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 32 แนวทาง 

การด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนในสหวิทยาเขตกระสัง ตามความคิดเห็นของผู้บรหิาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน พบว่า ดา้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

ในช้ันเรียนและด้านแหล่งข้อมูลในการท าวิจัยในช้ันเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียน 

ขนาดใหญ่พิเศษ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวุฒิภัทร แก้วกลึงกลม (2558, บทคัดย่อ)

ศกึษาการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรยีนของผูบ้ริหารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของ

ข้าราชการครูในสถานศกึษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

เขต 1 การส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผูบ้ริหาร จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม

และรายด้านแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

  5. ปัจจัยการบริหารกับผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียน ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร

โดยรวม (rxy = 0.742) มีความสัมพันธ์กันทางบวกระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร (rx3y = 0.720) 

การส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน (rx4y=0.719) นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ 

(rx1y = 0.693) และการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี (rx2y = 0.677) สอดคล้องกับ

สมมตฐิานที่ผูว้ิจัยตั้งไว้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับผลส าเร็จ

ของการท าวิจัยในช้ันเรยีน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนคร เป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยการบริหาร

ที่มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีนในแต่ละด้าน เรยีงล าดับ

จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการท าวิจัยในชัน้เรียน (rxy1 = 0.738) 

และเจตคติตอ่การท าวิจัยในช้ันเรยีน (rxy2 = 0.658) อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

เนื่องจากปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน

ผูบ้ริหารมสี่วนรว่มในการส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรยีน ผูบ้ริหารพัฒนาครูด้วยการให้ครู

เข้ารับการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความตระหนักใหค้รูรับรู้และใช้กระบวนการวิจัย
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ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนในโรงเรียน รวมทั้งบุคลากรในสถานศกึษาให้ความร่วมมือ

ในการท าวิจัยในช้ันเรียน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของภัทรานษิฐ์ ปริพัฒน์ตันติกร (2556, 

หน้า 63) ศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาตราด พบว่า ปัจจัยด้านสถานภาพ ด้านทัศนคติ และด้านแรงจูงใจ

มีความสัมพันธ์กับสภาพการท าวิจัยในช้ันเรยีนของครูผู้สอนในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอาตรนีา จันทร์เนย

(2556, หนา้ 62-63) ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการกับการส่งเสริม 

การวิจัยในช้ันเรยีนของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถม 

ศกึษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรยีน 

ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับมากอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอ้อนจันทร์ ค าเพราะ (2556, หน้า 79) ศึกษาปัจจัยการบริหาร

ที่สง่ผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาหนองบัวล าภู พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาหนองบัวล าภู โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของจรีะศักดิ์ จันทร์สว่าง (2558, หน้า 94)

ศกึษาปัจจัยที่สง่ผลต่อการท าวิจัยในชัน้เรียนของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปัจจัยที่สง่ผลต่อ 

การท าวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ทักษะในการวิจัยในช้ันเรยีน วัสดุอุปกรณ์และแหล่งวิชาการ 

ในการวิจัย ความรูเ้กี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน โดยสามารถอธิบายปัจจัยที่สง่ผลต่อ 

การท าวิจัยในช้ันเรียนของครูได้รอ้ยละ 73 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของดวงเดือน แก้วฝ่าย

(2558, หนา้ 233-234) ศกึษาปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลตอ่คุณภาพผูเ้รียน 

ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปัจจัย 

การบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพผูเ้รียนในโรงเรียนตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผู้สอน โดยรวมมคีวามสัมพันธ์ทางบวก

กับคุณภาพผูเ้รียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
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วราภรณ์ เนาเพ็ชร (2558, หนา้ 119) ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับ

ประสิทธิผลสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผลสถานศึกษา โดยภาพรวม 

มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง คู่ที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คอื ปัจจัยการบริหารด้านลักษณะ

ของบุคลากร ปัจจัยการบริหารด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ และปัจจัย 

การบริหารด้านลักษณะของสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของราตรี สอนดี

(2559, หน้า 137-138) ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพงานวิชาการ 

ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พบว่า ปัจจัยการบริหารกับ

ประสิทธิภาพงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยรวม 

มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา

รายด้านเรียงล าดับตามความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการสามอันดับแรก

ได้แก่ ปัจจัยการบริหารด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์ในระดับสูง ปัจจัยการบริหาร 

ด้านกระบวนการมคีวามสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ปัจจัยการบริหารด้านทรัพยากร 

มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และปัจจัยการบริหารด้านโครงสร้างมีความสัมพันธ์ 

ในระดับต่ า 

  6. ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จของการท าวิจัยในชั้นเรียน จ านวน 

4 ปัจจัย ที่น ามาวิเคราะห ์มีจ านวน 3 ปัจจัย ที่สามารถพยากรณ์ผลส าเร็จของการท าวิจัย

ในชั้นเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดสกลนครได้ 

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ได้แก่ บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร (X3) 

นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ (X1) และการส่งเสริมการท าวิจัยในชัน้เรียน (X4) 

ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื การส่งเสริมการท าวิจัยในชัน้เรียน (X4) โดยมี 

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.281 รองลงมา คอื การน านโยบายไปสู่ 

การปฏิบัติ (X1) โดยมีคา่สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.258 และบุคลากร 

และการพัฒนาบุคลากร (X3) โดยมีคา่สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.248 

ซึ่งทั้ง 3 ตัวแปร สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียน สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร คิดเป็นร้อยละ 55.60

สอดคล้องกับสมมตฐิานที่ผู้วิจัยตัง้ไว้ เนื่องจากผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียน 

ทีม่ีสว่นเกี่ยวข้องมีสว่นรว่มในการก าหนดนโยบายและวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา

และคุณภาพผูเ้รียน มอบอ านาจการปฏิบัติงานตามสายงานการบังคับบัญชา สถานศกึษา 
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มีการยกย่องชมเชยใหเ้กียรติครูที่มผีลงานวิจัยในช้ันเรียนในโอกาสต่าง ๆ ผูบ้ริหารส่งเสริม

ให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานวิจัยในช้ันเรียน และผูบ้ริหารส่งเสริมให้

บุคลากรแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สอดคล้องกับ

งานวิจัยของจตุรงค ์สโรบล (2556, หนา้ 96-101) ศกึษาปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ที่สง่ผลต่อการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูผูส้อนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลตอ่การท าวิจัย 

ในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

ปทุมธานี เขต 2 มปีัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความตอ้งการมอี านาจ ความตอ้งการ

ความส าเร็จและความตอ้งการความผูกพันที่มากขึ้น มีแนวโน้มส่งผลให้มีการท าวิจัย 

ในชั้นเรียนของครูผู้สอนมากขึ้นดว้ยโดยสามารถพยากรณ์ได้รอ้ยละ 92.60 สอดคล้องกับ

งานวิจัยของยุวดี ประทุม (2559, หนา้ 138-139) ศกึษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

พบว่า ปัจจัยการบริหารในภาพรวมสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ โดยมีปัจจัยเป็นตัวแปร

พยากรณ์ที่ดทีี่สุดเรียงตามล าดับ ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การดา้นการตัดสินใจ ภาวะผูน้ า

ทางวิชาการด้านการพัฒนาครู วัฒนธรรมองค์การด้านความหลากหลายของบุคลากรและ

วัฒนธรรมองค์การด้านความมุง่ประสงค์ของโรงเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

พหุคูณสะสมของ 4 ปัจจัย เท่ากับ .788 และสามารถพยากรณ์ประสทิธิผลของโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ ร้อยละ 62.20

สอดคล้องกับงานวิจัยของราตร ีสอนดี (2559, หน้า 137-138) ศึกษาปัจจัยการบริหาร 

ที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

พบว่า ปัจจัยการบริหารที่มีอ านาจพยากรณ์ประสิทธิภาพของงานวิชาการของโรงเรียน 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรยีงตามล าดับจากตัวพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื

คุณลักษณะด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านผู้บริหาร มีคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

พหุคูณสะสมเท่ากับ .885 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จของการท าวิจัย

ในชั้นเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร 

ที่ควรได้รับการพัฒนา จ านวน 3 ด้าน คอื นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ 

บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน โดยมีวธิีการพัฒนา

ดังนี้ 

   7.1 นโยบายการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ 

    7.1.1 ผูบ้ริหารมกีารก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน ์พันธกิจ แนวทาง 

การด าเนินงานเรื่องวิจัยในช้ันเรียนอย่างชัดเจน 

    7.1.2 ผูบ้ริหารมีการประชุมบุคลากร แจ้งกรอบการด าเนินงานหรอื

ภาระงาน โดยใหค้รูตระหนักในการน ากระบวนการวิจัยมาใช้เป็นส่วนหนึ่งหรอืเป็นวิธีการ

ในกระบวนการเรียนการสอน 

    7.1.3 ผูบ้ริหารและครูมีการก าหนดให้ท าวิจัยในช้ันเรยีนอย่างตอ่เนื่อง

อย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 เรื่องหรอืปีการศกึษาละ 2 เรื่อง 

    7.1.4 ผูบ้ริหารและครูต้องก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงาน

ของการท าวิจัยในช้ันเรยีนโดยมุ่งเป็นสมรรถนะหลักของครูและโรงเรียน 

    7.1.5 ผูบ้ริการมีการก าหนดแผนงานหรอืโครงการที่เกี่ยวกับการท า

วิจัยในชัน้เรียนในแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน และก าหนดหรือจัดสรรงบประมาณให้

ครูท าวิจัยในชัน้เรียน 

    7.1.6 ผูบ้ริหารมีการทบทวนแผนงาน โครงการของโรงเรียน รายงาน

การประกันคุณภาพภายในและภายนอก เพื่อก าหนดเป็นพันธกิจและใช้กระบวนการวิจัยท า

วิจัยในชัน้เรียนเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 

    7.1.7 สถานศกึษามีการแตง่ตั้งคณะกรรมการก ากับ ตดิตาม นิเทศ

การท าวิจัยในช้ันเรียนภายในโรงเรียน 

    7.1.8 สถานศกึษาก าหนดใหผ้ลงานจากการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

เป็นผลงานที่ใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบหรอืประกอบการท าผลงาน 

ทางวิชาการของครู 

   7.2. บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร 

      7.2.1 ผูบ้ริหารมีการพัฒนาใหค้รูเข้ารับการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ศกึษาดูงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดบ้านวชิาการ แสดงนทิรรศการ 
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    7.2.2 ผูบ้ริหารมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรจากหนว่ยงานภายนอก 

เพื่อเรียนรู้กระบวนการ เทคนิคการท าวจิัยในช้ันเรยีน 

    7.2.3 ผูบ้ริหารมีการสร้างแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธิ์ในการท าวิจัย 

ในชั้นเรียนใหค้รู 

    7.2.4 สถานศกึษาเชญิผูเ้ชี่ยวชาญระดับอุดมศกึษาเป็นพี่เลีย้งหรอื

วิทยากรในการท าวิจัยในช้ันเรียน 

    7.2.5 ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนควรใช้เทคนิค Professional Learning 

Community (PLC) มาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยในช้ันเรียน 

    7.2.6 ผูบ้ริหารควรพัฒนาบุคลากรทุกคนในโรงเรยีนร่วมกันท าวิจัย

และพัฒนา (Research and Ddevelopment: R&D) หรือการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

(Participatory Action Research: PAR) โดยมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหน่ึง เพื่อน าไปสู่

การแก้ปัญหาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียน 

    7.2.7 ผูบ้ริหารควรพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนใหเ้ป็นทีมวิจัย 

มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา วิเคราะห์หรอืสังเคราะหป์ัญหาการเรียนการสอน และ 

น ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาในหอ้งเรียน 

   7.3 การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 

    7.3.1 ผูบ้ริหารสร้างเครอืข่ายระดับโรงเรยีน ศูนย์เครือข่ายเขตพืน้ที่

การศกึษาและจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการหรอืเทคนิคการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

    7.3.2 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาควรสนับสนุนศกึษานิเทศก์ 

เป็นพี่เลีย้งในการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

    7.3.3 สถานศกึษาขอรับการสนับสนุนบุคลากรหรอืผูเ้ช่ียวชาญ 

จากอุดมศกึษาเป็นพี่เลีย้งหรอืสังเคราะห์ผลงานวิจัยในช้ันเรยีน 

    7.3.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง เช่น ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครู

ในโรงเรียนไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ เป็นต้น เพื่อน าองค์ความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน

โดยใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาในหอ้งเรียน 

    7.3.5 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูเขียนรายงานวิจัยแบบกึ่งทางการและ

แบบทางการเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณะ 
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    7.3.6 ผูบ้ริหารและครูควรรวบรวมและจัดท าข้อมูลรายการหัวข้อวิจัย

รายชื่อผูท้ าวิจัยในช้ันเรยีน เผยแพรใ่นเว็บไซต์โรงเรยีน ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

    7.3.7 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวารสารวิชาการ

หรอืหนว่ยงานทางการศกึษา 

  ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลตอ่ผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร ควรมีแนวทางการพัฒนา

ตามข้างต้น เนื่องจากให้ผูบ้ริหารสถานศกึษาตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเป็นเครื่องมอืในการแก้ปัญหา

คุณภาพการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพสูงขึน้ และเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ 

ของผู้บริหารสถานศกึษาและครูใหเ้ป็นผู้มีมาตรฐานวิชาชีพสูง 

ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลตอ่ผลส าเร็จของการท าวจิัยในช้ันเรยีน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร มีขอ้เสนอแนะ ดังนี้

  1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

   1.1 ควรมีการก าหนดแนวทางหรือนโยบายที่ชัดเจนจากผูบ้ริหารระดับสูง 

เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศกึษาและมาตรฐานวิชาชีพครูในจังหวัดสกลนคร 

ด้านการวิจัยทางการศกึษาใหส้ามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

พัฒนาตนเองและพัฒนาผูเ้รียน 

   1.2 ผูบ้ริหารตอ้งใช้การกระจายอ านาจ บริหารงานในสถานศกึษา 

แบบมีสว่นร่วม ส่งเสริมให้บุคลากร “ร่วมคดิ ร่วมลงมือท า รว่มรับผดิชอบ ร่วมชื่นชม” 

   1.3 ผูบ้ริหารต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอเพื่อเป็นบุคคลแหง่การเรียนรู้

เพื่อให้บุคลากรเกิดการยอมรับในการเป็นผู้น าและผูอ้ านวยการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

ให้ประสบผลส าเร็จ 

 

 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



186 

 

   1.4 ปัจจัยการบริหารที่สง่ผลต่อผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร พบว่า ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ครู บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษาให้ความส าคัญ ส่งเสริม

สนับสนุนปัจจัยการบริหารทุกด้าน เพื่อใหก้ารท าวิจัยของครูประสบความส าเร็จและ

สามารถแก้ปัญหาการเรียนการสอนให้ดขีึน้ 

  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 

   2.1 ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นที่สง่ผลผลส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรยีน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร เชน่ ปัจจัย 

ด้านการจัดการความรู้ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้านการเป็นผู้น าทางวิชาการ

ปัจจัยด้านการสร้างนวัตกรรม ปัจจัยด้านการวิจัยและพัฒนา ปัจจัยด้านการกระจายอ านาจ 

เป็นต้น เพื่อพัฒนาผลการท าวิจัยในช้ันเรียนใหส้ามารถแก้ปัญหาคุณภาพการเรียนการสอน

ได้อย่างประสบความส าเร็จ และจะท าให้ได้ผลการวิจัยที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ต่อการบริหารสถานศกึษาของผู้บริหารตอ่ไป 

   2.2 ควรศกึษาโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จด้านการบริหารหรือโรงเรียน 

ที่มแีนวปฏิบัติทางการบริหารที่เป็นเลิศทางวิชาการโดยใช้กระบวนการวิจัย โดยเน้นโรงเรียน

ที่ผู้บริหารได้รับการยอมรับในการน ากระบวนการวิจัยหรอืนวัตกรรมทางการศกึษามาใช้ใน

การแก้ปัญหาการเรียนการสอน เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดผล

ส าเร็จของการท าวิจัยในช้ันเรียน 

   2.3 ควรสร้างรูปแบบการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลตอ่ผลส าเร็จ

ของการท าวิจยัในช้ันเรยีน เพื่อน าไปใช้บริหารสถานศกึษาให้เกิดประสทิธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ 
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