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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูที่เอื้อ
ตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 2.เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานและความตองการในปจจุบันตอการเปนองคกรแหงการ
เรี ย นรู ที่ เอื้ อต อ การส งเสริ ม การทำวิ จั ย ในชั้ น เรีย นของครู ในสถานศึ ก ษาสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษานนทบุ รี เขต 1 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพั ฒ นาสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 สูการเปนองคการแหงการเรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยใน
ชั้ น เรี ย นของครู 4.เพื่ อ เสนอยุ ท ธศาสตร ในการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาในสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ใหเปนองคการแหงการเรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของ
ครู โดยเป นการวิจัยเชิ งสำรวจ ทำการเก็บ รวบรวมขอมูล แบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง คือ ผูที่มีสว น
เกี่ยวของกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีเขต 1 ไดแก
คณะกรรมการสำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นนทบุ รี คณะกรรมการสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษา จั งหวัดนนทบุ รี เขต 1 คณะกรรมการของสถานศึ กษา คณะกรรมการอื่ น ๆ ที่ เกี่ยวข อง
ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนในสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี
เขต 1 จำนวน 490 คน และการสัมภาษณในเชิงลึก ไดแก ผูที่มีสวนเกี่ยวของและผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ
กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีเขต 1 โดยตรง จำนวน 50 คน
การวิเคราะห ผลการศึ กษาใชสถิติ เชิงพรรณนา เพื่ออธิบ ายผลการศึ กษา ไดแก การแจงความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใชการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร
หลายตัวดวยเทคนิคการวิเคราะหความถดถอยเชิงหนุคูณแบบมีขั้นตอนโดยวิธี Stepwise ที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ 0.05 เพื่อทดสอบสมมติฐาน
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ผลการวิจัยพบวา
1. เจตคติตอการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน พบวาการทำวิจัยในชั้นเรียนเปน การพัฒ นา
วิชาชีพครู สิ่งจำเปน สามารถสรางความรูทางวิชาการ แกปญหาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผูเรียน
และยังเปนผลงานทางวิชาเพื่อขอเลื่อนตำแหนงได เปนการพัฒนาตนเองดานการวิจัย มีขอมูลความรู และ
ความเขาใจในการวิจัยในชั้นเรียนในระดับปานกลาง
2. สภาพปจจุบันของสถานศึกษาที่มีตอการสงเสริมการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู พบวา ดานการกำหนดยุทธศาสตร และนโยบาย
ด านการจั ดองค กร /โครงสร างองค กร ดานภาวะผูน ำ การให ความสำคัญ และตระหนั กของผูบ ริห าร
สถานศึกษา ดานการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูของสถานศึกษา ดานการสรางบรรยากาศ การเรียนรู
รวมกันของสถานศึกษา และดานความสามารถในการสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกของ
สถานศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก คือดานความสามารถในการสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอำนวยความ
สะดวกของสถานศึกษา
3. ความตองการของครูผูสอนตอการสงเสริมการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
ที่เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมมีความตองการในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีระดับการสงเสริมระดับมากที่สุด ไดแก ดานภาวะผูนำ การให
ความสำคัญ และตระหนักของผูบริหารสถานศึกษา รองลงมา ดานการจัดองคกร /โครงสรางองคกร
4. ความสำเร็จของการสงเสริมการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่เอื้อตอการ
สงเสริมการทำวิจัยในชั้ นเรียนของครูผูส อน พบวา ในภาพรวมความสำเร็จนอยูในระดั บปานกลาง เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีความสำเร็จระดับมากคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รองลงมา
คือสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู
คำสำคัญ : การพัฒนาสถานศึกษา, องคการแหงการเรียนรู, การสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน

Abstract
This research proposes : 1. Studying influential factors over being learning
organization to enhance conducting research in classrooms of teachers under supervision
of Nonthaburi Primary Education Service Office 1, 2. Studying implementation conditions
and current requirements of being learning organization to enhance conduction research
in classrooms of teachers under supervision of Nonthaburi Primary Education Service
Office 1, 3. Presenting guidelines in development of educational institutes in Nonthaburi
Primary Education Service Office 1 to become learning organization to enhance
conducting research in classrooms of teachers, 4. Presenting strategies in development of
educational institutions in Nonthaburi Primary Education Service Office 1 to become
learning organization to enhance conducting research in classrooms of teachers by
conducting survey research, collecting information obtained from questionnaires
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distributing to sample who are as related person of educational institutes under
supervision of Nonthaburi Primary Education Service Office 1 such as Committee of
Nonthaburi Provincial Education Office, Committee of Nonthaburi Primary Education
Service Office 1, Educational Institute Committees, other Committees which are related to
executives of educational institutes and teachers in educational institutes under
supervision of Nonthaburi Primary Education Service Office 1 totally 490 persons and
organizing In-depth interview with persons and scholars who are related directly to
Nonthaburi Primary Education Service Office 1 totally 50 persons. Research results
obtained from descriptive statistics such as Frequency, Percentage, Mean and Standard
Deviation as well as results obtained from inferential statistics by using multiple variables
correlation analysis such as Stepwise Multiple Regression Analysis with Level of
Significance at 0.05 in hypothesis test.
Research results indicates that:
1. Attitudes towards conducting research in classrooms of teachers, it is found
that conducting research in classrooms is deemed as development of teaching profession,
being necessary to create academic knowledge, solving teaching and learning arrangement
problems, developing learners as well as being academic performances for promotion
request, self-development in research which has knowledge and understanding in
conducting research in classrooms in Intermediate Level.
2. Current conditions of educational institutes affect to promotion of developing
educational institutes to be learning organization to enhance conducting research in
classrooms of teachers, it is found that determination of strategy and policy, organization
/ organizational structure, leadership, emphasis and awareness of executives of
educational institutes, promotion of learning culture of educational institutes, concurrent
learning environment of educational institutes and supportive ability of resources and
facilities of education institutes. The overall condition of supportive ability of resources
and facilities of education institutes is in Much Level.
3. Requirements of teachers in development of educational institutions as
learning organization to enhance research in classrooms of teachers, it is found that the
overall requirement is in Much Level , if it is considered in specific factors, the Most Level
of promotion is leadership, followed by emphasis and awareness of executives of
educational institutes and organization / organizational structure factors respectively.
4. Achievement in development of educational institutes as learning organization
to enhance conducting research in classrooms of teachers, it is found that the general
achievement is in Intermediate Level, if it is considered in specific factors, the Much Level
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of achievement is higher learning achievement of student, followed by educational
institutes are learning organizations.
Keyword : Developing educational institutions, learning organization, promoting research
In the class

บทนำ

ในปจจุบันเปนยุคแหงการสื่อสารและเทคโนโลยี ซึ่งสงผลใหโลกมีลักษณะเชื่อมโยงเขาเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน การดำเนินการทางการคา การลงทุน การติดตอสื่อสาร การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเปนระบบ
ไรพรมแดน รวมทั้งความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีดังนั้นเพื่อความอยูรอดในยุคนี้ บุคลากรของประเทศ
มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อใหกาวทัน หรือกาวนำหนาการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากผลกระทบจาก
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกประเทศสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณของโลกในยุคนี้ไดเทานั้น
จึงจะอยูรอด ยุทธศาสตรในการบริหารเพื่อชวงชิงโอกาส และหลีกเลี่ยงอุปสรรคตางๆ จากสภาพแวดลอม
ภายนอก จะตองถูกนำมาใช อยางมี ป ระสิทธิภ าพสว นภายในประเทศรัฐบาลและหน วยงานที่ เกี่ย วข อง
จะตองมีการรักษาไวซึ่งจุดแข็ง และพยายามลดจุดออน ของประเทศของตนอยูเสมอ รัฐบาลของประเทศ
ตาง ๆ ตางใหความสำคัญสำหรับการพัฒนาบุคลากรของประเทศของตน จึงจำเปนตองใหความสำคัญกับ
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายในประเทศสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู ตลอดเวลา โดยเริ่มจาก
เยาวชนของประเทศหลอหลอมใหเปนเยาวชนที่ใฝรู ใฝเรียน เรียนรูตลอดเวลา รักการอาน มีวินัย และมี
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อเปนคนดีและคนเกง เปนกำลังที่สำคัญของประเทศตอไป
ทั้ งนี้ เพื่ อให เด็กไทยทุ กคนในฐานะเป น พลเมืองของประเทศ ไดรับ การพั ฒ นาใหเป น ทรัพยากร
มนุษยมีคุณภาพ และมีคุณธรรมเปนกลไกทำงานสนองความตองการของตนเอง และประเทศชาติโดยการ
สรางองคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษา องคกรภาครัฐ และเอกชนอยางกวางขวาง โดยเปนเปาหมายที่
สำคัญยิ่งของทุกประเทศในปจจุบัน ซึ่งตองอาศัยปจจัยภายในองคการไดแก บุคลากร การดำเนินงานดาน
การจั ด การ บรรยากาศในการทำงาน การจู งใจ เทคโนโลยี ต า ง ๆ มี ก ารนำเอาความรู ทั ก ษะ และ
ประสบการณ มาปฏิ บั ติให เกิดการถายโอนการเรีย นรู และมีการแลกเปลี่ย นองคความรูของกัน และกั น
แนวทางในการบริหารเพื่อกาวสูการเปนองคการแหงการเรียนรูที่ดำเนินอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพมาก
นอยเพียงใด การเปนองคการแหงการเรียนรูขององคกรอยูในระดับใด ในขั้นใด ก็จะสามารถปรับองคการ
และกำหนดมาตรการในการพัฒนาไดชัดเจนและถูกตองยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเกิดการพัฒนาตอไปและเกิด
ประโยชนที่แทจริงของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิจัยเรื่อง การพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเปนองคการแหง การเรียนรูที่
เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต 1 ว า มี ป จ จั ย ใดบ า งที่ มี ผ ลต อ การเป น องค ก ารแห งการเรี ย นรู และเพื่ อ ให ท ราบถึ งความต อ งการ
ในปจจุบัน และแนวทางในการนำแนวความคิดองคการ แหงการเรียนรูมาใชในทางปฏิบัติของสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และสามารถนำปญหา ขอเสนอแนะที่ได
จากการวิจัยมาใช ในการปรับ ปรุงและพัฒ นา เพื่ อใหส ถานศึ กษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
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ประถมศึ ก ษานนทบุ รี เขต 1 เป น องค ก าร แห ง การเรี ย นรู แ ละเกิ ด ประโยชน ที่ แ ท จ ริ ง ของการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทำงานตามแนวคิดองคการแหงการเรียนรูตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยใน
ชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
2. เพือ่ ศึกษาสภาพการดำเนินงานและความตองการในปจจุบันตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู ที่
เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต1
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 สูการเปนองคการแหงการเรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู
4. เพื่อเสนอยุทธศาสตรในการพัฒ นาสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 ใหเปนองคการแหงการเรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใหรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน มีทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
เครื่องมือในการทำการวิจัยเปนแบบสอบถาม เพื่อสำรวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ
ปจจัยที่มผี ลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ที่ไดสงใหแกกลุมตัวอยาง และขอมูลจาก
แหลงขอมูลตางๆ ดังนี้
1 ขอมูลทุติยภูมิ คือ ขอมูลที่ไดรับจากการคนควาหนังสือ ตำรา เอกสารแจกและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ แลวผูวิจัยจะทำการเก็บขอมูล
2. ขอมูลปฐมภูมิ คือ ขอมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยาง โดยทำ
การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยนำแบบสอบถาม ทำการประมวลผลวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมทางสถิติ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดวย สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้น
เรียนของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ขอมูลเชิงปริมาณ
1. ขอมูลทั่วไปของบุคลากรทางการศึกษา ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
ครูผูสอนในสถานศึกษา
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2. ขอมูลเจตคติตอการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน พบวาในภาพรวมมีเจตคติตอการ
ทำวิจัย ในชั้นเรียนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเจตคติสูงที่สุด คือ การทำวิจัยในชั้นเรียนเปนการพัฒนา
วิชาชีพครู หรือการทำวิจัยในชั้นเรียนเปนสิ่งจำเปนสามารถสรางความรูทางวิชาการ แกปญหาการจัดการ
เรียนการสอน พัฒนาผูเรียน และยังเปนผลงานทางวิชาเพื่อขอเลื่อนตำแหนงได
3. ขอมูลการพัฒนาตนเองดานการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน พบวา ในภาพรวมการ
พัฒนาตนเองดานการวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับมาก โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยการพัฒนาสูงที่สุด คือ การ
เปนคนใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของคนอื่น
4. ข อมู ล ความรู และความเข าใจเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของครู ผู ส อนของกลุ ม
ตัวอยาง พบวา ในภาพรวม ครูผูสอนและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย
ในชั้นเรียนอยูในระดับปานกลาง
5. สภาพปจจุบันของสถานศึกษาที่มีตอการสงเสริมการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกร
แหงการเรียนรูท่ีเอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู พบวา ในภาพรวมมีการสงเสริมอยูใน
ระดับมากโดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ดานความสามารถในการสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอำนวยความ
สะดวกของสถานศึกษา ผลการวิจัยในรายดานมีดังนี้
5.1 ดานการกำหนดยุทธศาสตร และนโยบาย พบวา ในภาพรวมมีการสงเสริม
อยูในระดับมากโดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษาไดกำหนดบทบาทและภาระหนาที่ครูผูสอน
ทั้งดานการสอนและการทำวิจัยในชั้นเรียนอยางชัดเจน
5.2 ดานการจัดองคกร /โครงสรางองคกร พบวา ในภาพรวม มีการสงเสริมอยู
ในระดับมากสถานศึกษาไดกำหนดบทบาทและภาระหนาที่ครูผูสอนทั้งดานการสอนและการทำวิจัยในชั้น
เรียนอยางชัดเจน
5.3 ดานภาวะผูนำ การใหความสำคัญ และตระหนั กของผูบ ริหารสถานศึกษา
พบวา ในภาพรวมมีการสงเสริมอยูในระดับมาก ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งมีระดับการสงเสริมระดับ
มาก คือ ผูบริหารมีสวนรวมในการเปนที่ปรึกษาใหขอเสนอแนะในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูที่คา
5.4 ดานการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูของสถานศึกษา พบวา ในภาพรวมมี
การสงเสริมอยูในระดั บปานกลาง โดยประเด็น ที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่ งมีระดับการสงเสริมระดับมาก คือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นนทบุรี เขต 1 และสถานศึกษาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
โครงการฝกอบรม ใหความรู ความเขาใจ และเพิ่มทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียนแกครูผูสอน
5.5 ด า นการสร า งบรรยากาศการเรี ย นรู ร ว มกั น ของสถานศึ ก ษา พบว า ใน
ภาพรวมมี ก ารส งเสริ ม อยู ในระดั บ มาก โดยประเด็ น ที่ มี ค าเฉลี่ ย สู งที่ สุ ด ผู น ำความสำคั ญ ในการสรา ง
บรรยากาศใหเปนกันเองมีความสามัคคี ทำงานรวมกันเปนทีม
5.6 ดานความสามารถในการสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกของ
สถานศึกษา พบวา ในภาพรวมมีการสงเสริมอยูในระดับมาก ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งมีระดับการ
สงเสริมระดับมาก คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นนทบุรี เขต 1 และสถานศึกษา มี
แหลงเรียนรูและผลงานวิจัยใหคนควาอยางหลากหลายหรือสถานศึกษาจัดสรรทุนอุดหนุนทุนการทำวิจัยใน
ชั้นเรียนใหแกครูทุกคน ทุกฝาย ทุกงานทีต่ องการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน
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6. ข อ มู ล ความต องการของครูผูส อนต อการส งเสริมการพั ฒ นาสถานศึ กษาให เป น
องคกรแหงการเรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู พบวา ในภาพรวมครูผูสอนมีความ
ตองการใหสถานศึกษาสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนใน
ระดับมากโดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานภาวะผูนำ การให ความสำคัญ และตระหนักของผูบริหาร
สถานศึกษา ผลการศึกษา ในรายดานมีดังนี้
6.1 ดานการกำหนดยุทธศาสตรและนโยบาย พบวา ในภาพรวมครูผูสอนมีความ
ตองการใหสถานศึกษาสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนดาน
การกำหนดยุ ท ธศาสตร แ ละนโยบายในระดั บ มากโดยประเด็ น ที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน นนทบุ รี เขต 1 และสถานศึ กษามี การวางแผนการนิ เทศติ ด ตาม
ประเมินผลการทำวิจัยในชั้นเรียน
6.2 ด านการจัดองคกร /โครงสรางองคกร พบวา ในภาพรวมครูผูสอนมีความ
ตองการใหสถานศึกษาสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนดาน
การจั ด องค กร /โครงสร างองค กรในระดับ มากที่ สุ ด โดยประเด็น ที่มี คาเฉลี่ย สูงที่สุด คือสถานศึ กษาได
กำหนดบทบาทและภาระหนาที่ครูผูสอนทั้งดานการสอนและการทำวิจัยในชั้นเรียนอยางชัดเจน
6.3 ดานภาวะผูนำ การใหความสำคั ญ และตระหนักของผูบริหารสถานศึกษา
พบวา ในภาพรวมครูผูสอนมีความตองการใหสถานศึกษาสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่เอื้อตอการ
สงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนดานภาวะผูนำ การใหความสำคัญ และตระหนักของผูบริหารสถานศึกษาใน
ระดับมากที่สุประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผูบริหารใหความยุติธรรมในการสงบุคลากรเขารับการอบรม
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
6.4 ด านการสงเสริมวัฒ นธรรมการเรียนรูของสถานศึกษา พบวา ในภาพรวม
ครูผูสอนมีความตองการใหสถานศึกษาสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมการทำ
วิจัยในชั้นเรียนดานการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูของสถานศึกษาในระดับมาก โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ย
สู งที่ สุ ด คื อ สถานศึ ก ษาส งเสริ ม วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู โดยส งเสริ ม ให ค รูได เข าร ว มฝ ก อบรม/เข าร ว ม
เครือขายความรูเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนกับสถานศึกษาอื่นๆ
6.5 ด า นการสร า งบรรยากาศการเรี ย นรู ร ว มกั น ของสถานศึ ก ษา พบว า ใน
ภาพรวมครูผูสอนมีความตองการใหสถานศึกษาสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริม
การทำวิจัยในชั้นเรียนดานการสรางบรรยากาศการเรียนรูรวมกันของสถานศึกษาในระดับมากโดยประเด็นที่
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษามีบรรยากาศการทำงานที่สงเสริมใหบุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มี
การจัดทำโครงการ/ กิจกรรมใหม ๆ
6.6 ดานความสามารถในการสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกของ
สถานศึกษา พบวา ในภาพรวมครูผูสอนมีความตองการใหสถานศึกษาสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ที่เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนดานความสามารถในการสนับสนุนทรัพยากรและสิง่ อำนวยความ
สะดวกของสถานศึกษาในระดับมากโดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งมีระดับความตองการอยูในระดับมาก
ที่สุด คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เขต 1 และสถานศึกษา มี
แหลงเรียนรูและผลงานวิจัยใหคนควาอยางหลากหลาย หรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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นนทบุรี เขต 1 จัดหาแหลงงบประมาณจากภายนอก เพื่อสนับสนุนทุนในการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนแก
ครูผูสอนอยางเพียงพอ
7. ขอมูลความสำเร็จของการสงเสริมการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่
เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน พบวา ในภาพรวมความสำเร็จของการสงเสริมการ
พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนอยู
ในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด นักเรียนมีสมรรถสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แกปญหา มีทักษะชีวิต และมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ขอมูลเชิงคุณภาพ
จากความคิดเห็นและวิเคราะหการสนทนากลุมบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคสวนที่มีสวนเกี่ยวของ
กับสถานศึกษาสรุปในการวางกรอบนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรูที่เอื้อ
ตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต
1 ไดดังนี้
1. พั ฒ นาผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาให มี ภ าวะผู น ำ พร อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลง ควรมี
องคป ระกอบที่สำคัญ 10 ประการ ไดแก การเปนผู มีความออนนอมถอมตน รูจักตนเอง การทำในสิ่ งที่
ตนเองมีความสุข การเปนผูมีความฝนที่ยิ่งใหญ สภาพแหงความสำเร็จในอนาคต หรือมีวิสัยทัศน มีความ
อดทน เปนคนรักษาคำพูด เรียนรูประสบการณจากผูที่ประสบความสำเร็จ มีความเปนตัวของตัวเองและ
เปนผูนำที่เปนผูให
2 .สรางความตระหนักของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอการการพัฒนาสถานศึกษาใหเปน
องคกรแหงการเรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู
3. พัฒนาวัฒนธรรมของสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมการ
ทำวิจัยในชั้นเรียนของครู
4. ส งเสริ ม และสนั บ สนุ น การสรางเครือขายงานวิจัย ในชั้น เรีย นรวมกับ สถานศึกษา/
หนวยงานอื่น เพื่อทางการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยใน
ชั้นเรียนของครู

อภิปรายผล

ผลการวิจัยมีประเด็นสำคัญที่ผูวิจัยนำมาอภิปรายดังนี้
1. เจตคติตอการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน พบวาในภาพรวมมีเจตคติตอการทำวิจัย
ในชั้นเรียนอยูระดับมาก คือ เปนการพัฒนาวิชาชีพครู ใหมีความรูทางวิชาการ แกปญหาการจัดการเรียน
การสอน พัฒ นาผูเรียน สอดคลองกับการศึกษาวิจัย อังคณา นุตยกุลและคณะ (2559 : บทคัดยอ) ที่ ได
ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและแนวทางการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ซึ่งผลการวิจัยครั้งนั้น พบวา ครูมีเจตคติที่ดีตอการทำวิจัยในชั้นเรียนในระดับมาก
2. การพัฒนาตนเองดานการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน ภาพรวมอยูระดับมาก คือ ทำ
ใหตนเองเปนคนใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของคนอื่น มีความรูความเขาใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน ซึ่ง
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สอดคลองการผลงานวิจัยของ
เอกริณทร เย็นวิชัย (2554 : บทคัดยอ) พบวา การเปนองคการ
แหงการเรียนรูดาน ปจจัยที่สำคัญ คือ การเรียนรูดวยการชี้นำดวยตนเองของบุคลากรในองคกร
3. ความรู และความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น เรียนของครูผูสอนพบวา ในภาพรวม
ครูผูสอนและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับปาน
กลางซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของพงศธร จิระวุฒินันท (2550:บทคัดยอ ) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องสภาพ
การทำวิจัยในชั้นเรียนของ ครูผูสอน สังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแกน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนั้น
พบวา ครูผูสอนยังขาดทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียน ไดแก ขาดทักษะในการวางแผน และความรูเกี่ยวกับ
การทำวิ จั ย ในชั้ น เรีย น ซึ่ งสอดคล อ งกั บ การศึก ษาวิจัย ของมัณ ฑนา สั ตโรจน (2550 : บทคั ด ย อ) ที่ ได
ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพกระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนั้น พบวา ครูมีระดับความรู และประสบการณใน
การทำวิจัยในชั้นเรียนในระดับนอย – ปานกลาง
4. สภาพปจจุบันของสถานศึกษาที่มีตอการสงเสริมการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกร
แหงการเรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู พบวา ในภาพรวมมีการสงเสริมอยูใน
ระดับมาก ดานที่มีระดับการสงเสริมในระดับมาก ไดแก ความสามารถในการสนับสนุนทรัพยากรและสิ่ง
อำนวยความสะดวกของสถานศึกษา ผูบริหารมีภาวะผูนำ การใหความสำคัญและตระหนักในการทำวิจัยใน
ชั้น เรี ยนของครูแต พบว าการส งเสริ มวัฒ นธรรมการเรีย นรูของสถานศึกษายังอยูในระดับ ปานกลาง ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของสมชาย ลือสกลกิจ (2555 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและ
แนวทางสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแกนเขต 4 ซึ่งผลการศึกษาวิจัยครั้งนั้นพบวา สภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 4
5. ความตองการของครูผูสอนตอการสงเสริมการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู พบวา ในภาพรวมครูผูสอนมีความตองการให
สถานศึกษาสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนในระดับมาก
ดานที่มีความตองการอยูในระดับมากที่สุด ไดแก การพัฒนาภาวะผูนำ การใหความสำคัญ และตระหนัก
ของผูบริหารสถานศึกษา การจัดองคกร /โครงสรางองคกรที่ สำหรับดานการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู
ของสถานศึกษา การสรางบรรยากาศการเรียนรูรวมกันของสถานศึกษา ดานความสามารถในการสนับสนุน
ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานศึกษา และการกำหนดยุทธศาสตร และนโยบาย มีความ
ตองการระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของสมชาย ลือสกลกิจ (2555 : บทคัดยอ) ที่ได
ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและแนวทางสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1-2
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 4 ซึ่งผลการศึกษาวิจัยครั้งนั้น พบวา สภาพการวิจัยในชั้น
เรียนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 4 มี
ป ญ หาในการวิ จั ย ชั้ น เรี ย น ได แ ก การขาดหน วยงานที่ จัด สรรงบประมาณโดยตรง ขาดผูเชี่ย วชาญให
คำปรึกษาและการฝกอบรมดานการวิจัย ขาดเอกสารการวิจัยในชั้นเรียนไมเพียงพอตอความตองการของครู
ขาดการสนับ สนุ นสงเสริมการวิจัยในชั้น เรีย นที่ ชัด เจนและเป น ไปในทางทิศเดียวกัน ขาดการใหความรู
เกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลการเขียนรายงาน การนำเสนองานเปนตน โดยแนวทางการสงเสริมการวิจัยใน
ชัน้ เรียนของครู
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6. ความสำเร็จของการสงเสริมการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่เอื้อ
ตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน พบวา ในภาพรวมความสำเร็จของการสงเสริมการพัฒนา
สถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนอยูในระดับ
ปานกลาง โดยประเด็นที่ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งมี ระดับความสำเร็จอยูในระดับ มาก คือ นักเรียนมีสมรรถ
สำคั ญ ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 (ความสามารถในการสื่ อ สาร
ความสามารถในการคิ ด ความสามารถในการแก ป ญ หา มี ทั ก ษะชี วิต และมี ค วามสามารถในการใช
เทคโนโลยี) ซึ่งสอดคลองกับการศึ กษาวิจัยจุฑารัตน วัฒ ยากร (2553 : บทคัด ยอ) ที่ ไดทำการวิจัยเรื่อง
การศึ ก ษาศั ก ยภาพขององค ก ารตามกรอบแนวทางองค ก ารแห งการเรีย นรู : ศึ ก ษากรณี ส ำนั ก งาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ผลการศึกษาวิจัยครั้งนั้นพบวา ศักยภาพขององคการตามกรอบแนวทาง
องคการแหงการเรียนรูมีความสำเร็จในระดับปานกลาง โดยปจจัยความสำเร็จเกิดจากการเรียนรูการพัฒนา
บุคลากรขององคการรวมกัน ไดแก ดานการใชเทคโนโลยี ดานพลวัตการเรียนรู ดานการบริหารความรู
ดานการใหอำนาจและสรางความสามารถใหกับบุคคล และการปรับเปลี่ยนองคการ

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
1. สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด นนทบุ รี เ ขต 1 ควรกำหนด
แนวนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการสงเสริมสถานศึกษาใหเปนเปนองคกรแหงการเรียนรูที่เอื้อตอ
การสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูอยางชัดเจน และมีการสื่อสารใหสถานศึกษาในสังกัดรับทราบ
อยางทั่วถึงกัน กำกับ ติดตาม ผลการทำงานอยางเปนระบบ โดยมีการนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือสถานศึกษา
ในสังกัด ใหเขารวมเครือขายวิจัยสถานศึกษา ควรสงเสริมใหทุกโรงเรียนมีการรายงานการวิจัยการสงเสริม
การดำเนินการวิจัยสถานศึกษาละ 1 เรื่อง หรือกำหนดสถานศึกษาคูข นานในการทำวิจัย หรือสรางโรงเรียน
ตนแบบการทำวิจัยเพื่อใหตัวอยางใหกับสถานศึกษาไดศึกษาดูงาน พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับใหมี
ภาวะผู น ำ พร อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลง มี ค วามตะหนั ก และให ค วามสำคั ญ กั บ การส งเสริ ม สนั บ สนุ น
โครงการ/กิจกรรมทำวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน สรางแรงจูงใจ กระตุนใหครูในสถานศึกษา
มีความตองการพัฒนาตนเองดวยการทำวิจัย โดยมีการยกยองชมเชย มอบประกาศนียบัตร ประกาศเกียรติ
คุณในวันสำคัญตางๆ แกครูที่ทำวิจัยในชั้นเรียนดีเดน พรอมทั้งจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยใหแกสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง พัฒนาครูดานการทำวิจัยใหมีความรูดานการทำวิจัย พัฒนาสื่อและมีการนำระบบ ICT เขามา
เปนตัวชวยแบงเบาภาระงานของครู รวมทั้งพัฒนาเครือขายและสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในการวิจัยใน
สถานศึกษาใหกวางขวาง
2. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนำยุทธศาสตรการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเปนองคกร
แหงการเรีย นรูที่เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจั ยในชั้น เรียนของครูในสังกัด สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ที่ไดจากการวิจัยไปเปนแนวทางในการดำเนินงานการพัฒนาสถานศึกษาให
เปนองคกรแหงการเรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูตอไป
3. ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบพั ฒ นางานวิจัยในสถานศึกษา สามารถนำยุทธศาสตรการ
พัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ที่ไดจากการวิจัยไปประยุกตใชในการนิเทศ
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ติด ตาม และประเมิน ผลการพั ฒ นาสถานศึกษาใหเป น องคกรแห งการเรียนรู มุ งสูความเปน เลิศ (Best
Practices) ในการสงเสริมการดำเนินการ เพื่อพัฒนางานวิจัยของสถานศึกษา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเปนองคกรแหงการ
เรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 ในลักษณะเฉพาะกลุม เชน สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดใหญ สถานศึกษาขยาย
โอกาสทางการศึกษา สถานศึกษาที่เขารวมโครงการพิเศษกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 ที่แตกตางกัน เพื่อหาแนวทางพัฒนาสถานศึกษาในบริบทที่เหมาะสมเฉพาะกลุม
2. สถานศึกษาแตละแหงควรมีการวิจัยและจัดทำยุทธศาสตรของแตละสถานศึกษาเพื่อให
มีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของตนเองและเปนประโยชนกับสถานศึกษา
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