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องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของครู
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
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Abstract

 The purposes of this study were to investigate 1) the level of organizational learning of the schools under  

the Office of Chonburi Primary Educational Service Area 1, 2) the teachers’ quality of work life in schools under the 

Office of Chonburi Primary Educational Service Area 1, 3) the relationship between organizational learning and the 

teachers’ quality of work life and 4) the prediction coefficients of the elements of a learning organization affecting 

the teachers’ quality of work life in those schools. The samples were 82 school administrators and 297 teachers 

under the Office of Chonburi Primary Educational Service Area 1 in the academic year of B.E 2556. Questionnaires 

were use to collect data. Frequency, percentage, mean and standard deviation, the Pearson correlation (Pearson 

product moment correlation coefficient) and multiple regression analysis (stepwise method) were employed for data 

analysis.

 The findings revealed as follows:

 1) The learning organization of schools under the Office of Chonburi Primary Educational Service Area 1 as a 

whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low as the aspects of technology use, shared 

vision and team learning, respectively. 

 2) The teachers’ quality of work life under the Office of Chonburi Primary Educational Service Area 1 as a 

whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low as the aspects of progress and work  

stability, the use of democratic principles in the workplace, balance of life and work, and social integration and shared 

functionality.

 3) The schools’ learning organization and the teachers’ quality of work life in schools under the Office of 

Chonburi Primary Educational Service Area 1 showed a positive correlation at a high level (r
xy
=.643) of significance  

at the .05

 4) The schools’ learning organization affecting the quality of work life of teachers of schools under the  

Office of Chonburi Primary Educational Service Area 1 which can be accounted for technology use, organizational 

improvement, system thinking and team learning and could concurrently predicted for 77.00 % on the teachers’ 

quality of work life in those schools at a level of .05 the equation could be written in standerdized score;  
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บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาชลบุรี เขต 1 2) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท�างานของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 3) ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้ กับคุณภาพชีวิตการท�างานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  

เขต 1 4) ศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ขององค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของครู  

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู  

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 1 ในปีการศกึษา 2556 จ�านวน 379 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (stepwise multiple  

regression analysis)  

 ผลการวิจัยพบว่า

 1) องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการใช้เทคโนโลยี ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

 2) คุณภาพชีวิตการท�างานของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ความก้าวหน้า และความมั่นคงในงาน การใช้หลักประชาธิปไตยในการท�างาน และความ

สมดุลของชีวิตโดยภาพรวม

 3) องค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรยีนกบัคณุภาพชวีติการท�างานของครใูนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 1 มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับมาก (r
xy
=.643) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 4) องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 1 ด้านที่มีอ�านาจพยากรณ์ คือด้านการใช้เทคโนโลยี ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ ด้านการมีแบบแผนความคิด และด้านการ

เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ได้ร้อยละ 77.00 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z´y = .600X
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ค�าส�าคัญ : องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน, คุณภาพชีวิตการท�างานของครู

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 
 ภายใต้สถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีส่�าคัญทัง้ภายนอกและ

ภายในประเทศ ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อทศิทางการพฒันาประเทศไทย

ในอนาคต จ�าเป็นต้องก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม 

ขณะที่การทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมา สะท้อน

ปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม และการ

บริหารจัดการประเทศที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาที่ย่ังยืนในระยะยาว  

ทั้งมีความเสี่ยงในหลายมิติท่ีอาจท�าให้ปัญหาต่างๆ รุนแรงมากขึ้น 

การพัฒนาประเทศในอนาคตจึงจ�าเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้าง

ภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็ง กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศ 

ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีแนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผน

พัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็น

องค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติ

ของการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งมิติ ตัวคน สังคม เศรษฐกิจ  

ส่ิงแวดล้อม และการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม 

และประเทศชาต ิขณะเดยีวกนัให้ความส�าคญักบัการมส่ีวนร่วมของ

ทกุภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพฒันาประเทศ และช้ีน�าทศิทาง

การพัฒนาประเทศ ระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ท่ีทุก

ภาคส่วนในสังคมไทย ได้เห็นพ้องร่วมกัน ก�าหนดเป็นวิสัยทัศน ์

ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งก�าหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

มีมิตรไมตรี บนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดม่ันในวัฒนธรรม

ประชาธปิไตย และหลักธรรมาภิบาล การบรกิารสาธารณะขัน้พืน้ฐาน

ที่ทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความปลอดภัย และมั่นคงอยู่ใน

สภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกัน การพัฒนาในระยะ
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แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงได้ก�าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ 

การพฒันาทีเ่หมาะสม โดยเร่งสร้างภมูคิุม้กนัเพือ่ป้องกนัปัจจยัเส่ียง  

และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับ 

การพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งยังส่งเสริมการ 

เรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้เกิดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่

ของคนไทยทกุคน ให้มนีสิยัใฝ่รูร้กัการอ่านตัง้แต่วยัเด็ก และส่งเสรมิ

การเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริม ให้องค์การ 

กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และส่ือทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้

อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการ

ศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เรียน และ 

สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และสนับสนุนปัจจัยที่ก่อ

ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555, หน้า 8-11)

 หลายองค์การ ได้น�าแนวคิดการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ 

มาใช้ในการบริหารที่เน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์การ  

ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการกับความเปล่ียนแปลงที่เกิด

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูในโรงเรียนจะต้องมีความรู้ ความสามารถและ

มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง แนวคิดการพัฒนาองค์การแห่งการ

เรียนรู้ ครอบคลมุตัง้แต่ระดบับคุคล จนถงึระดบัองค์การ มเีป้าหมาย 

และระบบงานในการพัฒนาผู้น�า และครูทุกคนในองค์การ โดยการ

ส่งเสรมิและยกระดบัการเรียนรูใ้ห้เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรม อย่างไร

ก็ตาม การพัฒนาไปสู ่องค์การแห่งการเรียนรู ้ ซึ่งมาร์ควอร์ท  

(Marquardt, 1994, p.76) ได้ระบุว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ต้อง 

มีโครงสร้างท่ีเหมาะสม ไม่มีสายการบังคับบัญชามากเกินไป  

มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ มีการเพิ่มอ�านาจปฏิบัติ มีการ

ตรวจสอบคาดคะเนการเปลีย่นแปลงทีอ่าจกระทบต่อสภาพแวดล้อม

ขององค์การ ทุกคนมีส่วนสร้างและถ่ายโอนความรู้ มีเทคโนโลยี

สนับสนุนการเรียนรู ้ มุ ่งเน้นคุณภาพ ย�้าเน้นความมีกลยุทธ์  

มบีรรยากาศทีเ่กือ้หนนุ มกีารท�างานเป็นทมี และมวีสัิยทศัน์ร่วมกนั 

นอกจากนี้ เซ็งเก้ (Senge, 1990, pp. 139-269) เชื่อว่าหัวใจของ

องค์การแห่งการเรียนรู้ คือในองค์การมีบุคคลที่เป็นเลิศมีรูปแบบ

การคิดมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และมีคน 

ที่คิด เป็นระบบอยู่ในองค์การ ย่อมท�าให้องค์การมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลสูง ซ่ึงถือว ่าเป ็นการบริหารงานในยุคใหม ่

การบริหารองค์การดังกล่าว จะช่วยให้องค์การไปสู่ความเป็นฅ

องค์การแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงถือว่าเป็นการพัฒนาองค์การแบบย่ังยืน

และ ต้องใช้ระยะเวลายาวนานด้วย ซ่ึงต้องอาศัยพื้นฐานของการ

พัฒนาองค์การ คือการเตรียมความพร้อมของครู เพื่อการ

เปลีย่นแปลง เมือ่องค์การมวีสิยัทศัน์ทีช่ดัเจน แล้วกจ็ะต้องถ่ายทอด

สู่ผู้ปฏิบัติและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของผู้ปฏิบัติเพื่อครู 

จะได้มีความเข้าใจ เป้าหมายขององค์การมีความรู้ความสามารถใน

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ครูจะสามารถช่วยผลักดันองค์การ

ให้ไปสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ส�าเร็จ 

 ส�าหรบัคณุภาพชวีติ หรอืชวีติทีม่คีณุภาพส�าหรบัข้าราชการ

ครู เป็นลักษณะการด�าเนินชีวิตที่มีความเป็นอยู่สอดคล้องกับระดับ

ความต้องการพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิตของมนุษย์อย่าง 

มีคุณค่า โดยเป็นชีวิตที่มีการกินดีอยู่ดี ถูกต้องตามสุขลักษณะมี

สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีงานท�าที่สามารถเลี้ยงตัวเอง  

และครอบครัวได้โดยไม่ต้องเป็นภาระของผู้ใด ทั้งเป็นพลเมืองดี  

มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมวัฒนธรรมอันดีงาม ส�านึกในหน้าท่ี 

รับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสังคม ส่งผลต่อการเสริมสร้าง  

การพฒันาเศรษฐกจิและสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเตม็ที ่ตามก�าลงั

ความสามารถและสถานภาพของตน และสดุท้ายสามารถด�าเนนิชีวติ 

ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และยังเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ของ

ชวีติ ซ่ึงกค็อืการปฏิบตัภิารกจิต่างๆ ตามบทบาทหน้าทีห่รอืกล่าวได้

อีกอย่างหนึ่งคือ การท�างานเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงถึงการมี

คณุภาพชวีิต โดยที่บคุคลทกุคนไม่สามารถแยกกิจกรรมการท�างาน

จากการด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้ แนวคิดนี้จึงเรียกว่าคุณภาพชีวิต

การท�างานเป็นแนวคิดการท�างานที่บอกว่า งานและชีวิตจะ 

เกี่ยวข้องผสมผสานกันอย่างกลมกลืนโดยค�านึงถึงรูปแบบงาน 

ที่ท�าให้ข้าราชการครู มีการท�างานที่ดี มีความรู้สึกพึงพอใจในการ

ท�างาน ย่อมส่งผลให้การศกึษาประสบผลส�าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล (สายัณห์ จันทะวงศ์, 2548, หน้า 2) สอดคล้องกับ 

รุ่งนภา สันติศิรินิรันดร์ (2550, หน้า 21) ที่กล่าวถึงความส�าคัญ 

ของคุณภาพชีวิตในการท�างานของครูว่า ถ้าผู้บริหารสามารถตอบ

สนองให้บุคลากรครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้แก่ ความต้องการด้าน

สุขภาพกาย การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข มีความเป็นอยู่ต่อ

หน้าท่ีสังคม อย่างเหมาะสมกับอาชีพ มีเศรษฐกิจท้ังส่วนตัวและ

ครอบครัว ที่อยู่ได้เป็นต้น จะก่อให้เกิดความส�าคัญต่อองค์การ คือ 

บุคลากรสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี เป็นทรัพยากรมนุษย์

ของประเทศที่มีคุณภาพและผู้บริหารสามารถพัฒนาโรงเรียนโดย

อาศัยศักยภาพของครูอย่างเต็มที่ และหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

จึงควรพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครู เพื่อให้น�า

ไปสูก่ารท�างานทีด่ ีมคีวามรูสึ้กทีด่ ีมีความรูสึ้กพงึพอใจในการท�างาน 

มีการด�าเนินชีวิตท่ีมีความสุข พร้อมทั้งมีการท�างานร่วมกัน ก่อให้

เกิดผลดีต่อองค์การ และประสบผลส�าเร็จเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 เม่ือบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท�างานที่ดีข้ึน ย่อมมีขวัญ 

และก�าลังใจมีความสุขมีความผูกพันต่อองค์การ มีความมุ่งมั่นที่จะ
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ขับเคล่ือนให้องค์การก้าวหน้าให้ไปสู่เป้าหมายแห่งความส�าเร็จ  

โดยองค์ประกอบเป็นตัวก�าหนดคุณภาพการท�างาน และสภาพ 

ความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล และมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม

ต่างๆ เช่น ระดับการศึกษา ที่อยู่อาศัย อายุของหัวหน้าครอบครัว 

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน และยังมีความผูกพันกับตัวชี้วัด 

ทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ รายได้ ทรัพย์สิน หนี้สินรวมทั้ง 

ความสุขทางด้านจิตใจ คุณภาพชีวิตจึงเป็นระดับของการมีชีวิตที่ดี  

มีความสุข ความพึงพอใจในชีวิตเป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับสภาพความ 

เป็นอยู่ การด�าเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลในสังคม โดยนัยนี้คุณภาพ

ชีวิต หมายถึง ระดับการมีชีวิตที่มีความสุข มีความพึงพอใจทั้งด้าน

วัตถุ สังคมและจิตใจ รวมทั้งความสัมพันธ์ทางสังคมส่ิงแวดล้อม 

วัฒนธรรม ค่านิยม และเป้าหมายในชีวิตของแต่ละบุคคล (สุวรรณ

วัฒน์ วัลลีย,์ 2554, หน้า 12) 

 ดังนั้น การน�าคุณภาพชีวิตการท�างานไปใช้ ก็จะท�าให ้

มีคุณภาพการท�างานที่ดี และส่งผลให้คุณภาพและปริมาณของ 

ผลผลิตสูงขึ้น และเป็นการปรับปรุงการติดต่อสื่อสารในองค์การ 

ให้ดีขึ้น เสริมสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน เพิ่มความพึง

พอใจในการท�างาน ลดอัตราการขาดงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลากร และฝ่ายบริหารให้ดีข้ึน ส่งเสริมความร่วมมือใน

องค์การ และความรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมให้เกิดข้ึน

กับผู้ปฏิบัติงานในองค์การ

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1.  เพื่อศึกษาระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

  2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท�างานของครู สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้

กับคุณภาพชีวิตการท�างานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

  4. เพือ่ศึกษาค่าสัมประสทิธิก์ารพยากรณ์องค์ประกอบของ 

องค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของครู 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

ขอบเขตของเนื้อหา
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยมุ ่งศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู ้  

ของโรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาชลบรุี 

เขต 1 โดยได้สังเคราะห์และบูรณาการจากแนวคิดของ เซ็งเก้ 

(Senge, 1999, p. 6), มาร์ควอร์ท (Marquardt, 1996, pp. 21-30), 

เพ็ดเลอร์, บูกอยนี่ และบอยเดล (Pedler, Burgoyne & Boydell, 

1991, pp. 71-88), เก็ปฮาร์ท และคนอื่นๆ (Gephart, et al.,  

pp. 35-45) และวิจารณ์ พานิช (2550, หน้า 167-170)  

จ�านวน 7 องค์ประกอบ คือ 1) การคิดเชิงระบบ 2) การเรียนรู้ร่วม

กันเป็นทีม 3) การมีแบบแผนความคิด 4) การเป็นบุคคลที่รอบรู้  

5) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 6) การปรับเปลี่ยนองค์การ 7) การใช้

เทคโนโลย ี

  ส่วนในด้านคุณภาพชีวิตการท�างานของครูสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์ 

และบูรณาการมาจากแนวคิดของ วอลตัน (Walton, 1974,  

pp. 12-16), อัมสท้อต (Umstot, 1984, pp. 422-423), ฮิวส์ และ 

โทมัส (Huse & Thomas, 1980, pp. 235-238), เฮอริค และ 

แมคคาบี้ (Herric & Maccaby, 1975; อ้างถึงใน จันทัปพา วิเศษ

โวหาร, 2552, หน้า 14-15) วิชาญ สุวรรณรัตน์ (2543, หน้า 16), 

อุดม ทุมโฆสิต (2544, หน้า 31) และเสนาะ ติเยาว์ (2544, หน้า 7) 

ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ

ยุติธรรม 2) สิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3) การพัฒนา

ความสามารถของบุคคล 4) ความก้าวหน้า และความมั่นคงในงาน 

5) การใช้หลักประชาธิปไตยในการท�างาน 6) การบูรณาการทาง

สังคมและท�างานร่วมกัน 7) ความสมดุลของชีวิตในการท�างาน 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหารและครู 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 1 ปีการ

ศึกษา 2556 จ�านวน 82 โรงเรียน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 

82 คน และ ครูจ�านวน 1,247 คน รวมประชากร 1,329 คน

  2.  กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ�านวนท้ังสิ้น  

379 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 82 คน โดยใช้

ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง และครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2556 โดยก�าหนด

ขนาด กลุ่มตัวอย่าง จากตารางของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie 

& Morgan, 1970, pp. 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง 297 คน โดยวิธี

สุ่มอย่างง่าย แยกตามรายอ�าเภอ 3 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเมอืง อ�าเภอ

บ้านบึง อ�าเภอหนองใหญ่ รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 379 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็น

แบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ซึ่งเป็นแบบสอบถามเรื่ององค์การ

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน และแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการ

ท�างานของครู แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
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 ตอนที ่2 องค์การแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีนสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

 ตอนท่ี 3 คุณภาพชีวิตการท�างานของครูในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยด�าเนิน

การตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ ถึงผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศกึษาชลบุร ีเขต 1 เพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

จากโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 1 

 2.  ผู ้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับผู ้อ�านวยการโรงเรียน  

และครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 

จ�านวน 379 ฉบับ

 3.  ผูว้จัิยน�าแบบสอบถามทีไ่ด้รบัคนืมาทัง้หมดมาตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แต่ละฉบับจนครบตามเกณฑ์ที่

ก�าหนด

 4.  น�าข้อมลูทีไ่ด้ไปวเิคราะห์ตามวธิทีางสถติโิดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1.  วิ เ คราะห ์ข ้ อ มูลสถานภาพส ่ วนตั วของ ผู ้ ตอบ

แบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถีแ่ละค�านวณเป็นค่าร้อยละ 

  2.  วิเคราะห์ข้อมูลองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย

การหาค่าเฉลี่ย (x) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  3. วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตการท�างานของครู สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยการ 

หาค่าเฉลี่ย (x) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

  4.  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู ้ของ

โรงเรียนกับชีวิตการท�างานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน (Pearson,s Product Moment Correlation  

Coefficient) 

  5. องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ส่งผลต่อชีวิตการ

ท�างานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 1 โดยการหาค่าสมการถดถอยพหุคูณ (stepwise  

multiple regression analysis)

สรุปผลการวิจัย
 1.  ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย 144 คน เป็นเพศหญงิ 

235 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 284 คน จบการ

ศึกษาระดับปริญญาโท จ�านวน 90 คน จบการศึกษาระดับ 

ปริญญาเอก จ�านวน 5 คน เม่ือจ�าแนกตามประสบการณ์ในการ

ท�างาน พบว่ามีผู้มีประสบการณ์ในการท�างาน ไม่เกิน 5 ปี จ�านวน 

82 คน ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท�างาน 6-10 ปี จ�านวน 117 คน 

ประสบการณ์ในการท�างาน 11-15 ปี จ�านวน 126 คน และ

ประสบการณ์ในการท�างาน 16 ปีขึน้ไปจ�านวน 54 คน และสามารถ

จ�าแนกตามต�าแหน่งผู้ตอบแบบสอบถามได้ เป็นผู้บริหารจ�านวน  

82 คน และเป็นครูสอน จ�านวน 297 คน และจ�านวนครูที่ตอบ

แบบสอบถามจ�าแนกตามขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ดังนี้ 

โรงเรียนขนาดเล็ก มีครูที่ปฏิบัติหน้าที่ จ�านวน 125 คน ขนาดกลาง 

มีครูที่ปฏิบัติหน้าที่ จ�านวน 121 คน ขนาดใหญ่มีครูที่ปฏิบัติหน้าที่

จ�านวน 133 คน 

 2. ผลของการศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีค่า

เฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

ด้านที่มีค่าเฉล่ียมาก สามอันดับแรกคือ ด้านการใช้เทคโนโลยี  

รองลงมาคอื ด้านการมวีสัิยทศัน์ร่วมกนั และด้านการเรยีนรู้ร่วมกนั

เป็นทีม ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้านการปรับเปลี่ยน

องค์การ 

   2.1 ด้านการคิดเชิงระบบ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ 

ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ทกุข้อ และสามารถเรยีงล�าดบัข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากสามอนัดบัแรก คอื  

ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู ้ที่ทันสมัยตลอดเวลา  

รองลงมาคอื ครใูนโรงเรยีนมกีารวางแผนการท�างานอย่างเป็นระบบ 

และครูในโรงเรียนเห็นความส�าคัญของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือครู 

ในโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการท�างานอย่างต่อเนื่อง 

   2.2  ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีค่าเฉลี่ย ในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ย อยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ และสามารถเรียงล�าดับข้อที่มีค ่าเฉลี่ยมาก  

สามอันดับแรกคือ ครูในโรงเรียนมีความรักสามัคคีกันให้ความช่วย

เหลือเกือ้กลูกนั ครูในโรงเรยีนมกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้เกดิ

การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และครูในโรงเรยีนมกีารเผยแพร่ แลกเปลีย่น

ประสบการณ์ในการท�างานร่วมกัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 

ครูในโรงเรียนได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง เพื่อการ

สร้างสรรค์งานร่วมกับทีมงาน 
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   2.3 ด้านการมแีบบแผนความคดิ มค่ีาเฉลีย่ ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ย ในระดับมาก

ทุกข้อ และสามารถเรียงล�าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก สามอันดับแรก 

คือ ผู้บริหารสามารถปรับวิธีการท�างานโดยใช้วิจารณญาณของ

ตนเองได้ดี รองลงมา คือ ครูในโรงเรียนมีวิธีการท�างานที่ชัดเจน 

สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และผู้บริหารสร้างเครือข่ายการ

เรียนรู้ในการเปิดโลกทศัน์การท�างานแก่บคุลากร ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉล่ีย

น้อยที่สุด คือ ครูในโรงเรียน มีความตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลงใน

องค์การเสมอ 

   2.4 ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ มีค่าเฉล่ียในภาพรวม  

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ

มากทกุข้อ และสามารถเรียงล�าดบัข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากสามอนัดบัแรก 

คือ ครูในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่ดีในการ

ปฏบิตังิาน รองลงมาคอื ครใูนโรงเรยีนมคีวามรกัความเข้าใจ มคีวาม

รู้สึกที่ดีต่อกันทุ่มเทในการปฏิบัติงานในองค์การ และครูในโรงเรียน 

สนใจ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มีการพัฒนาตนเอง อย่าง 

ต่อเนื่อง ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ครูในโรงเรียนมีวิสัยทัศน์

กว้างไกล กล้าตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญ 

   2.5 ด้านการสร้างวสัิยทศัน์ร่วมกนั มค่ีาเฉล่ียในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก

ทุกข้อ และสามารถเรียงล�าดับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากสามอันดับแรก  

คือ ครูในโรงเรียนมีความผูกพันกับการพัฒนาเพ่ือความก้าวหน้า  

ขององค์การ รองลงมา คือ โรงเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ใหม่ๆ 

ของสมาชิก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันท้ังโรงเรียน และครูใน

โรงเรียนมีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 

วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื ครใูนโรงเรยีน

มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

   2.6 ด้านการปรบัเปลีย่นองค์การ มค่ีาเฉลีย่ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 

ทกุข้อ และสามารถเรยีงล�าดบัข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากสามอนัดบัแรกคอื 

โครงสร้างของโรงเรียนมีการกระจายอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

รองลงมา คือ ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเป็น

ที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน และมี 2 ข้อที่คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 

ครูในโรงเรียนมีความรัก ความผูกพันกับโรงเรียนที่สอนกับผู้บริหาร 

ครูในโรงเรียนมีความร่วมมือในการสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อให้โรงเรียน 

มีทิศทางในการบริหารตนเอง ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ 

ลกัษณะงานทีท่่านปฏบิตัมิคีวามเกีย่วข้องและก่อให้เกดิสัมพนัธภาพ

ดีกับผู้อื่น 

   2.7 ด้านการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

ทกุข้อ และสามารถเรยีงล�าดบัข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากสามอันดบัแรกคือ 

โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการ 

บริหารโรงเรียน รองลงมาคือ ครูในโรงเรียนมีการประยุกต์ใช้ 

เทคโนโลยีในการสื่อสาร เพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้กับสมาชิกภายใน

โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน และโรงเรียนสนับสนุนให้ครู  

ในโรงเรียนได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ส่วนข้อที่มี  

ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีเทคโนโลยีให้ครูใช้เพียงพอในการ

ติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยและรวดเร็ว 

 3. ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานของครู สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีค่าเฉลี่ย 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่า

เฉลี่ยมากสามอันดับแรกคือ ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 

รองลงมาคือ การใช้หลักประชาธิปไตยในการท�างาน และความ

สมดุลของชีวิตในการท�างาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 

ส่ิงแวดล้อมถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เม่ือพิจารณารายด้าน 

พบว่า

   3.1 ด้านค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยติุธรรม มค่ีาเฉลีย่

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ย 

อยู่ในระดับมากทุกข้อ และสามารถเรียงล�าดับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก

สามอันดับแรกคือ ท่านได้รับสวัสดิการที่ทางโรงเรียน มีสวัสดิการ

ต่างๆ ให้เหมาะสมเพียงพอ รองลงมาคือ ท่านได้รับเงินเดือน 

เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับภาระงานที่รับผิดชอบ และท่านได้รับ

เงินเดือนเหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

คือ ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับมีผลต่อแรงจูงใจในการท�างาน 

   3.2 ด ้านส่ิงแวดล ้อมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย 

มีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ และสามารถเรียงล�าดับข้อท่ีมีค่า

เฉลี่ยมากสามอันดับแรกคือ ท่านเจ็บป่วยหรือได้รับอันตราย 

จากการท�างานในโรงเรียน ได้รับความดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดี  

รองลงมาคือ โรงเรียนจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ และ

โรงเรยีนมอีาคาร สถานที ่มคีวามมัน่คงปลอดภยั ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

น้อยที่สุดคือ โรงเรียนมีการบ�ารุงรักษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์  

เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน

   3.3 ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล มีค่าเฉลี่ย

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมากทุกข้อ และสามารถเรียงล�าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสาม

อนัดบัแรกคือ โรงเรยีนของท่านมกีารส่งเสรมิด้าน การอบรม ประชมุ

สัมมนาทางวิชาการ รองลงมาคือ ท่านได้มีโอกาสในการเพิ่มพูน

ทักษะในวิชาชีพอย่างสม�่าเสมอ และท่านมีส่วนร่วมในการคิดแก้

ปัญหาในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด
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คือ แบบแผนความคิดของท่านถูกน�ามาใช้ปฏิบัติงานให้เกิด

ประโยชน์กับองค์การ 

   3.4 ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน มค่ีาเฉล่ีย

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ย  

อยู่ในระดับมากทุกข้อ และสามารถเรียงล�าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก 

สามอันดับแรกคือ ท่านได้รับค�าแนะน�าเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  

จากผู้บริหาร รองลงมาคือ ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่

ส�าคัญในโรงเรียนอยู่เสมอ และท่านมีความสุขพอใจกับต�าแหน่ง

หน้าที่ ในปัจจุบันส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ ท่านได้มีโอกาส

เข้ารับการฝึกอบรมในการพัฒนาวิชาชีพอย่างสม�่าเสมอ 

  3.5 ด้านการใช้หลักประชาธิปไตยในการท�างาน มีค่า

เฉลี่ยในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ และสามารถเรียงล�าดับข้อที่มี  

ค่าเฉลี่ยมากสามอันดับแรกคือ ผู ้บริหารให้ความเคารพในสิทธิ  

ส่วนบุคคลและไม่ก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวของครูในโรงเรียน รองลง

มา คือ โรงเรียนของท่านมีการสอบถามความคิดเห็นของครูใน

โรงเรียน และน�าไปปรบัปรงุแก้ไขสภาพการท�างาน และโรงเรยีนของ

ท่านเปิิดโอกาสให้ครูในโรงเรียน สามารถแสดงความคิดเห็นต่อ

นโยบายขององค์การได้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหาร

ให้ความเสมอภาคแก่ครูทุกคนในโรงเรียน 

  3.6 ด้านการบูรณาการทางสังคมและท�างานร่วมกัน 

มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ และสามารถเรียงล�าดับข้อท่ีมีค่า

เฉลี่ยมากสามอันดับแรกคือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ผลงาน  

ให้ชมุชนรบัทราบ รองลงมาคอื โรงเรยีนมบีรรยากาศแห่งความเป็น

มิตรในการปฏิบัติงาน และผู้ปกครองนักเรียนให้ความเชื่อถือครู  

ในโรงเรียน ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื ครูในโรงเรยีนปฏบิตังิาน

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

  3.7 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท�างานมีค่า

เฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่ามีค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ และสามารถเรียงล�าดับข้อที่มีค่าเฉล่ีย

มากสามอนัดบัแรกคอื งานท่ีท่านท�าในโรงเรยีนสามารถท�าควบคูก่บั

การรับผิดชอบครอบครัวได้ รองลงมาคือ ท่านมีเวลาผ่อนคลาย 

ความตึงเครียดจากการปฏิบัติงาน และสมาชิกใน ครอบครัวเข้าใจ

ยอมรบัภาพการปฏบิตังิานของท่าน ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื 

ท่านมีโอกาสพบปะสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานนอกสถานที่ 

  4. ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรยีน

รู้ของโรงเรียนกับคุณภาพชีวิตการท�างานของครูในสังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 1 มคีวามสมัพันธ์กนัทาง

บวกในระดับมาก (r
xy
=.643) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 5.  ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบขององค์การแห่งการ

เรียนรู้ของโรงเรียน สามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการท�างานของ

ครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

ด้านคุณภาพชีวิตการท�างานของครู (Y) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

ที่ระดับ .05 ได้ 4 ปัจจัย โดยมีค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2) 

ในภาพรวมเท่ากับ .770 หมายถึง องค์ประกอบขององค์การแห่ง 

การเรียนรู้ของโรงเรียน สามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการท�างาน

ของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  

เขต 1 ได้ร้อยละ 77.00 เรียงล�าดับตามอ�านาจพยากรณ์จาก  

มากไปหาน้อยได้ดังน้ี ด้านการใช้เทคโนโลยี (X
7
) มีสัมประสิทธิ์  

การพยากรณ์เท่ากับ .600 ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ (X
6
)  

มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .536 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็น

ทีม (X
2
) มีสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากับ -.315 และด้านการมี

แบบแผนความคิด (X
3
) มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .211

 ในด้านทีไ่ม่สามารถพยากรณ์คณุภาพชวีติการท�างานของครู 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  

มี 3 ปัจจัย ประกอบด้วย ด้านการคิดเชิงระบบ (X
1
) มีสัมประสิทธิ์  

การพยากรณ์เท่ากับ .037 ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู ้ (X
4
)  

มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .043 และด้านการมีวิสัยทัศน์ 

ร่วมกัน (X
5
) มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .055

 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

ได้ดังนี้ Z´y = .600X
7
 + .506X

6
 + -.354X

2 
+.246X

3

อภิปรายผล
 1.  องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ระวิวรรณ บุญสม  

(2554, บทคัดย่อ) ซึ่งได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาตามทัศนะของครู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

โดยผลการวจิยัพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรยีน

ระดับประถมศึกษาตามทัศนะของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้าน  

อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้มีนโยบาย โครงการ และกิจกรรม  

ที่มีการกระตุ้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้มีการ

พัฒนาวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา และศึกษา 

ดูงานด้านการพัฒนาการศึกษามีการจัดท�านวัตกรรม การวิจัยเพื่อ

สร้างส่ือการเรียนการสอน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ท�าให้บุคลากร

พัฒนาขอบข่ายขีดความสามารถของตนเพื่อการสร้างสรรค์งาน  
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การจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของ 

กระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง สมาชิกของสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีการเรียนรู้ร่วมกัน  

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้ังในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนมีการ

ขยายศักยภาพเพื่อการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม ่

อย่างต่อเนื่อง มีการขยายขอบเขตความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

ทัง้ในระดบับคุคล ระดบักลุม่ และระดบัองค์การเพ่ือน�าไปสูจ่ดุหมาย

ที่บุคคลในระดับต่างๆ ที่ต้องการอย่างแท้จริง (ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1,2556, หน้า 46) ส่งผลให้

โรงเรียนในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

ทีม่คีวามคดิใหม่ๆ และการแตกแขนงของความคิดได้รบัการยอมรบั 

เอาใจใส่เกิดเป็นองค์การที่บุคคลได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

สอดคล้องกับ นฤมล บุญพิมพ์ (2553, หน้า 15) ที่ได้กล่าวว่า  

การพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรยีนรูน้ัน้ องค์การหรอืหน่วยงาน

จะต้องจัดบรรยากาศกระตุ้นการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนา ขีดความ

สามารถของตนเพื่อสร้างสรรค์งาน และการบรรลุเป้าหมาย มีการ 

กระตุ้นให้แสดงออก สมาชิกได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ และการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้มีการส่งเสริมศักยภาพเพื่อแก้ปัญหาและสร้างสรรค์

นวตักรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ง มคีวามรูส้กึเป็นเจ้าของร่วมกนัมีการ

ค้นหาและพัฒนาศักยภาพของบุคคลและทีมงาน จากเหตุผล 

ดังกล่าวจึงส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  2.  ผลการวิจัยพบว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้าน

การใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ใน 

อันดับที่ 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ โฆษิต เสตะจิต (2549, 

บทคัดย่อ) ซึ่งได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการเป็นองค์การแห่ง 

การเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  

เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

ของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบรุ ีเขต 3 ในด้าน

การใช้เทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ส่วนใหญ่ 

ได้มีการศึกษาเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร มีการ 

เผยแพร่ข่าวสารโดยที่องค์การมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษา

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อิเล็กทรอนิกส์โดยได้จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี

มาคอยอ�านวยความสะดวกให้กับบุคลากรได้ใช้ในการปฏิบัติงาน 

พร้อมกับมีการปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัย และพร้อมส�าหรับ 

การปฏิบัติงานและการเรียนรู้อยู่เสมอ

  3.  ผลการวิจัยพบว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้าน

การปรบัเปลีย่นองค์การมค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัมาก แต่อยูใ่น

ล�าดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของโฆษิต เสตะจิต (2549, 

บทคัดย่อ) ซึ่งได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการเป็นองค์การ 

แห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีนสงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบรุ ี

เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 ในด้านการ

ปรับเปลี่ยนองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความ  

เข้าใจถึงความส�าคัญของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมี

บรรยากาศที่เอื้ออ�านวยต่อการเรียนรู้ มีความร่วมมือในการสร้าง

วิสัยทัศนให้องค์การมีทิศทางในการบริหาร มีการวางแผนงาน

แนวทางปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับพันธกิจขององค์การ

  เม่ือพิจารณาโดยการเปรียบเทียบกับทุกด้าน จะเห็น 

ได้ว่า ในด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ใน

อันดับสุดท้าย ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีโรงเรียนส่วนหนึ่งที่ยัง 

ไม่ตอบสนองนโยบายในด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ โดยเฉพาะ 

ในด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ โดยมีโครงการต่างๆ เช่น โครงการ

ปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

ศึกษา การปรบัเปล่ียนครสูายผู้สอนให้ตรงกับวฒุ ิและความสามารถ 

รวมถึงการสร้างความเข้าใจเห็นส�าคัญของการเป็นองค์การแห่ง  

การเรียนรู้ โดยมีการสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ�านวยต่อการเรียนรู้  

รวมถึงผู้บริหารบางส่วนยังไม่ได้วางทิศทางในการบริหาร และการ

วางแผนงานแนวทางปฏิบัติให้ครูให้สอดคล้องกับพันธกิจของ

องค์การ (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1, 

2556, หน้า 50) จึงเป็นเหตุผลให้ในด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ  

มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด อยู่ในอันดับสุดท้าย

  4.  จากการศกึษาคณุภาพชีวติการท�างานของครู ในโรงเรยีน

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 1 พบว่า

มค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกับงานวจิยัของทวศีกัดิ์ 

ขันติยะ (2552, หน้า 92) ซึ่งได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานของ

ครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ผลการศึกษา 

พบว่า คุณภาพชีวิตการท�างานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาเลย เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู ้บริหารในสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้ตระหนักถึงความ

ส�าคัญของการพัฒนา และการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน  
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ด้วยการส่งเสริมให้ครูในโรงเรียน มีคุณภาพชีวิตการท�างานซ่ึง

เป็นการสร้างและพฒันาบคุลากรในองค์การ ให้ได้รบัการสนองตอบ

ความต้องการจนเกิดความพึงพอใจซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ  

และคุณภาพในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส�าเร็จสูงสุด

  5. ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตการท�างานของครู สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านความ

ก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ใน

อนัดบัที ่1 สอดคล้องกบังานวจิยัของเรยีม สขุกล�า่ (2553, บทคดัย่อ) 

ซึง่ท�าการศกึษาเรือ่ง คณุภาพชวีติการท�างานของคร ูสงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระแก้ว เขต 1 ผลการศกึษาพบว่า คณุภาพชวิีต

การท�างานของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  

เขต 1 ในด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก 

  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 ครูในโรงเรียนได้รับ 

ค�าแนะน�าจากผู้บังคับบัญชา ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมในการ

พัฒนาวิชาชีพและได้รับมอบหมายในการท�างานอย่างสม�่าเสมอ 

ตลอดจนมีส่วนร่วมในการวางแผน ได้ลงมือปฏิบัติและประเมินผล 

การปฏบิตังิานต่างๆ ของโรงเรยีนจนได้รบัต�าแหน่งในหน้าทีก่ารงาน

สูงขึ้น มีความสุขในการปฏิบัติงาน และพอใจในต�าแหน่งหน้าท่ี  

ในปัจจุบัน ทั้งนี้โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้ตระหนักและส่งเสริมในด้านความ

ก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน จึงส่งให้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

แต่เมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ จึงอยู่ในอันดับ 1

  6. ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตการท�างานของครู สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้าน 

สิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะและปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

แต่อยู่ในล�าดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ เรียม สุขกล�่า 

(2553, บทคัดย่อ) ซ่ึงท�าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท�างาน 

ของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการ

ศกึษาพบว่า คุณภาพชีวติการท�างานของครสูงักดัส�านกังาน เขตพืน้ที่

การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในด้านสิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะ 

และปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนในสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 ส่วนใหญ่มีการจัดให้

มสีาธารณปูโภคทีเ่พยีงพอ มบีรรยากาศเอือ้ต่อการปฏบิตังิาน มกีาร

บ�ารงุรกัษาหรอืซ่อมแซมอปุกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้ให้อยูใ่นสภาพดี

พร้อมใช้งานได้ ในโรงเรียนมีสภาพดีเป็นสัดส่วนเหมาะส�าหรับ 

ใช้ปฏิบัติงาน

  เมื่อพิจารณาโดยการเปรียบเทียบกับคุณภาพชีวิต  

ในด้านอื่นๆ จะเห็นได้ว่า สิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากว่าครูบางส่วนยังมีความ 

ไม่พึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหาร ที่ไม่มีนโยบายส่งเสริม

เรื่องสุขลักษณะที่ปลอดภัย ให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม และ

บรรยากาศทีด่ใีนโรงเรียนเอือ้ต่อการปฏบิตังิาน รวมถงึในเร่ืองอาคาร

สถานทีบ่างแห่งยงัขาดความมัน่คงและความปลอดภัย ซึง่บางอาคาร

มอีายกุารใช้งานมายาวนาน และบรเิวณพืน้ทีข่องโรงเรยีนกว้างขวาง 

อาจท�าให้การดูแลไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร มีส่วนท�าให้ครูขาดขวัญก�าลัง

ใจในการปฏิบัติงาน และมีความคิดว่าสถานที่ท่ีตนเองปฏิบัติงาน 

ยังขาดความปลอดภัย จึงส่งผลให้มีความเห็นอยู่ในอันดับสุดท้าย

  7. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการ 

เรียนรู ้ของโรงเรียนกับคุณภาพชีวิตการท�างานของครูสังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า  

มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชษารัตน์ ธรรมะรัตน์จินดา 

(2552, บทคดัย่อ) ซ่ึงได้ท�าการศึกษาวจิยัเรือ่ง ความสมัพนัธ์ระหว่าง

องค์การแห่งการเรยีนรูก้บัประสิทธผิลของโรงเรียน สงักัดส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า องค์การ

แห่งการเรยีนรูก้บัประสทิธผิลของโรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ทั้ง น้ีอาจเน่ืองมาจากโรงเรียนในสังกัดส�านักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้ให้ความส�าคัญ  

และเน้นการมีส่วนร่วมหรือการท�างานเป็นทีม โดยท่ีสมาชิกทุกคน

นั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกัน จะท�าอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับ 

ร่วมกัน มีการวางแผนการท�างานร่วมกัน การท�างานเป็นทีมมี 

ความส�าคัญในทุกองค์การ ซ่ึงในการท�างานเป็นทีมเป็นสิ่งจ�าเป็น 

ส�าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน 

การท�างานเป็นทีมมีบทบาทส�าคัญที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จของงาน  

ที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี โดยใช้ความรู้ 

สารสนเทศผนวกกบัทกัษะประสบการณ์ของครูในโรงเรยีน ซ่ึงความ

รู ้ความสามารถจะเป็นตัวสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การที่พร้อม 

จะถูกน�าไปใช้ประโยชน์ในองค์การ ในการบริหารของผู้บริหารก็มี 

การขยายผลจากการท�าให้วิสัยทัศน์มีความชัดเจนขึ้น ส่งเสริม และ

เพิม่ความกระตอืรอืร้นให้ครูได้เกดิการเรยีนรู ้สร้างองค์ความรู ้และ

เพิ่มพนูสมรรถนะทีจ่ะก่อใหเ้กิดความก้าวหน้าในการด�าเนินกจิการ

ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน โดยที่ตระหนักว่า เม่ือมีการเพิ่มเติมจนเกิด

องค์การแห่งการเรียนรู้ขึ้น คุณภาพชีวิตของครูที่อยู่ในโรงเรียนก็จะ

มีคุณภาพที่ดีตามไปด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับศิริกานต์ ทิมย้ายงาม 
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(2551, วารสารศึกษาศาสตร์ ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 1) ที่กล่าวว่าการมี

คุณภาพชีวิตการท�างานที่ดีท�าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจและมี

คุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมส่งผลให้คนมีคุณภาพ 

ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน�าไปสู่ความส�าเร็จขององค์การ 

  8.  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูองค์ประกอบขององค์การ

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของ

ครูในโรงเรียน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาชลบรุี 

เขต 1 จากองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ทั้ง 7 ด้าน ซึ่ง

น�ามาการพยากรณ์กบัคณุภาพชีวตัน์ โดยภาพรวม สามารถพยากรณ์

ได้ 4 ปัจจัย ตามล�าดับต่อไปน้ี การใช้เทคโนโลยี การปรับเปล่ียน

องค์การ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการมีแบบแผนความคิด  

ซึ่งอธิบายได้ตามล�าดับ ดังนี้

  8.1 ด้านการใช้เทคโนโลยี ส ่งผลต่อคุณภาพชีวิต 

การท�างานของคร ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ชลบุรี เขต 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเทคโนโลยีนั้นเป็นอุปกรณ์ที่เอื้อ 

อ�านวยความสะดวกในยคุโลกาภวิตั ิสามารถส่งผลกระทบอย่างกว้าง

ขวางต่อระบบเศรษฐกิจ ภาคการผลิต ภาคการบริการ การศึกษา 

และคุณภาพชีวิตของประชาชน เทคโนโลยีจึงเป็นส่วนหน่ึงของ 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับสังคมในหลายๆ ด้านเป็นทั้งเครื่องมือที่ 

ผลกัดนัให้มกีารพฒันารวมถงึเปลีย่นแปลงรปูแบบการด�ารงชวีติของ

มนษุย์ ซ่ึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยมีบีทบาทส�าคญัต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตอบสนองต่อการด�ารงชีวิตของ 

ครูในโรงเรียน จนท�าให้มีบุคลากรในทุกหน่วยงานมีคุณภาพชีวิต  

ในการท�างานท่ีดียิ่งข้ึน (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ, 2546, หน้า 3) 

  8.2 การปรับเปลี่ยนองค์การ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ

ท�างานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบรุ ีเขต 1 ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการปรบัเปลีย่นองค์การ เป็นการ

เปลีย่นแปลงทีท่�าให้เกดิกระบวนทศัน์จากเดมิไปสูก่ระบวนทศัน์ใหม่ 

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 1 ได้ตระหนักถึงในด้านการปรับเปลี่ยนองค์การโดยเห็นได้จาก

การทีค่รใูนโรงเรยีนมคีวามเข้าใจถงึความส�าคญัของการเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ โดยมีบรรยากาศที่เอื้ออ�านวยต่อการเรียนรู้ มีความ

ร่วมมือในการสร้างวิสัยทัศน์ ให้องค์การมีทิศทางในการบริหาร  

มีการวางแผนงานแนวทางปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับพันธกิจ 

ขององค์การ มีการบริหารงานแบบกระจายอ�านาจหน้าที่ความรับ

ผิดชอบ โดยมีขอบเขตที่ชัดเจน และสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติงาน 

ได้จริง

  8.3 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 

การท�างานของคร ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ชลบุรี เขต 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนในสังกัดส�านักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้ตระหนักถึงในด้าน

การเรยีนรูร่้วมกนัเป็นทมี เหน็ได้จากการทีค่รใูนโรงเรยีนได้มโีอกาส

แสดงความคิดเห็น และแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์จากการ

ปฏิบัติงาน มีความรักสามัคคีกัน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล โดยม ี

ผู้บริหารคอยสนับสนุนส่งเสริมระบบการท�างานเป็นทีม มีโอกาส

พัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการสร้างสรรค์งานร่วมกับ 

ผูอ้ืน่ มโีอกาสเรยีนรูก้ารท�างานเป็นทมี มุง่พฒันาวธีิการท�างานต่างๆ 

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการ 

เผยแพร่แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท�างานร่วมกัน เข้าใจใน 

หลักการ ปัจจัยสู่ความส�าเร็จในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยการ

จัดโครงสร้างและทีมท�างานที่มีการก�าหนดทิศทางการพัฒนา

  8.4 การมีแบบแผนความคิด ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ

ท�างานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 ได้ตระหนกั 

ในเรือ่งการมแีบบแผนทางความคดิ หรอืมกีรอบความคิด ความเชือ่ 

ที่สมเหตุสมผล ท่ีส่งผลต่อการสะท้อนภาพถูกต้องชัดเจน และ 

สามารถวิเคราะห์หรือจ�าแนกข้อมูล โดยมุ่งหวังจะปรับปรุงแนวคิด 

ที่ถูกต้อง ในการมองโลกและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น อีกทั้ง  

ยังสามารถท�าความเข้าใจในวิธีการที่จะสร้างความเด่นชัดทาง

กระบวนการคิดเพื่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 

  9. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูองค์ประกอบขององค์การ

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของ

ครใูนโรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาชลบรุี 

เขต 1 จากองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ทั้ง 7 ด้าน  

ซึ่งน�ามาการพยากรณ์กับคุณภาพชีวิต โดยภาพรวม ซ่ึงไม่สามารถ

พยากรณ์ได้ 3 ปัจจัย ตามล�าดับต่อไปนี้ การคิดเชิงระบบ การเป็น

บุคคลที่รอบรู้ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ซึ่งอธิบายได้ตามล�าดับ ดังนี้

  9.1 การคดิเชงิระบบไม่ส่งผลต่อคณุภาพชวิีตการท�างาน

ของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  

เขต 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความคิดเชิงระบบเป็นการจัดระบบ 

และการบริหารระบบนั้น เป็นการจัดกลุ่มมาตรฐาน และตัวบ่งช้ี 

กับงานหรือโครงการที่ส่วนราชการด�าเนินการให้เป็นระบบย่อยๆ  

ที่มีขั้นตอนการท�างาน วิธีการท�างานที่เป็นมาตรฐาน และบันทึก 

การท�างานแล้วบริหารระบบนั้นด้วยกระบวนการ PDCA โดยต้อง

พึง่พากระบวนการท�างานเชงิยทุธศาสตร์มกีารวเิคราะห์ สภาพการณ์

ทั่วไป และสภาพการณ์เฉพาะของหน่วยงาน ก�าหนด วิสัยทัศน์  

พนัธกจิ และเป้าหมายของหน่วยงาน ซึง่การคดิเชงิระบบ จะเน้นไป

ทีเ่รือ่งกลไกของสมอง ซึง่ไม่ได้เกีย่วข้องกบัคุณภาพชวีติ จากเหตผุล
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ดังกล่าว จึงท�าให้ด้านการคิดเชิงระบบไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ

ท�างานของครใูนโรงเรยีน สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาชลบุรี เขต 1 

  9.2 การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 

การท�างานของคร ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ชลบุรี เขต 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักการพัฒนาการเป็นบุคคล 

ที่รอบรู้นั้น เป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นเลิศ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่ง 

ที่บุคคลต้องหม่ันฝึกฝนตนเอง เพื่อสร้างให้เกิดเป็นวินัยในตนเอง 

และมีการปรับปรุงมุมมองของตนอย่างต ่อเนื่องบนพื้นฐาน 

แห่งความเป็นจริง ซ่ึงในการพัฒนาให้เกิดคุณลักษณะของการเป็น 

บุคคลที่รอบรู ้นั้น จึงไม่เก่ียวกับองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 

ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สิ่งแวดล้อม 

ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย การพัฒนาความสามารถของบุคคล 

ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน การใช้หลักประชาธิปไตย 

ในการท�างาน การบูรณาการทางสังคมและท�างานร่วมกัน และ 

ความสมดุลของชีวิตในการท�างาน 

  9.3  การมวีสิยัทศัน์ร่วมกนั ไม่ส่งผลต่อคณุภาพชวีติการ

ท�างานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 1 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันนั้น เป็น 

การสร้างทรรศนะของความร่วมมือกันอย่างยึดมั่นของสมาชิก 

ในองค์การ เพื่อพัฒนาให้เกิดความส�าเร็จในอนาคต และความ

ต้องการที่จะมุ่งไปสู่ความปรารถนาร่วมกันของสมาชิกทั้งองค์การ 

เป็นวิธีการท�าให้แต่ละคนเกิดวิสัยทัศน์ ด้วยการฝึกให้คนคิดมองไป

ข้างหน้า มองไปทีอ่นาคต การมวีสิยัทศัน์ร่วมกนั จงึเริม่จากการมอง

สิง่ต่างๆ ให้เป็นกระบวนการ โดยเป็นการมองภาพรวมขององค์การ 

ไม่ได้มองเฉพาะหน่วยของตนเองเท่านัน้ ในขณะทีค่ณุภาพชวีติเป็น

เร่ืองของระดับการมีชีวิตท่ีดีมีความสุขและความพึงพอใจในชีวิต 

ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ที่เกี่ยวข้องกับสภาพความ

เป็นอยู่ และการด�าเนินชีวิตของบุคคลในสังคมเป็นการประสาน 

การรับรู้ของบุคคลในด้านร่างกายด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทาง

สงัคม และด้านสิง่แวดล้อม ภายใต้วฒันธรรมค่านยิม และเป้าหมาย

ในชีวิตของแต่ละบุคคล จากเหตุผลดังกล่าว จึงท�าให้ด้านการม ี

วิสัยทัศน์ร่วมกัน ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของครูใน

โรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  

เขต 1 

ข้อเสนอแนะมีดังนี้
 1.  จากการศกึษาพบว่าองค์การแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้าน

การปรับเปลี่ยนองค์การ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังน้ัน ผู้บริหารควร 

ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ 

การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้สร้างบรรยากาศทีเ่อือ้อ�านวยต่อการ

เรียนรู้ ส่งเสริมการสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อให้โรงเรียนมีทิศทางในการ 

บริหารเปิดโอกาสให้ครูในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการแสดงความ 

คิดเห็น มีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีโครงสร้างของ

โรงเรียน และการกระจายอ�านาจหน้าที่ตรงตามความรับผิดชอบ  

เพื่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนต่อไป

  2. จากผลการวิจยัพบว่าคณุภาพชีวติการท�างานของครใูน

โรงเรียน ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษา และผู้บริหารควรพิจารณาเกี่ยวกับการจัด 

ให้มีส่ิงสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อการใช้งานสร้างบรรยากาศ 

เอ้ือต่อการเรียนการสอน บ�ารุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ 

เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน จัดโครงสร้างสถานท่ีให้เป็น

ระเบียบ สะอาด สวยงาม และถูกสุขลักษณะ

  3. จากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความ  

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนกับคุณภาพชีวิตการท�างาน

ของครูในโรงเรียน ในด้านการใช้เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กันมาก

ที่สุด ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา และผู้บริหารควรพิจารณาและส่งเสริมเกี่ยวกับ 

ความเข้าใจในด้านการเรียนรู ้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ 

สื่อสาร สนับสนุนให้ครูในโรงเรียนได้ศึกษาเรียนรู ้เกี่ยวกับการ

ใช้อิเล็กทรอนิกส์ การรับ–ส่งข้อมูลภายในและภายนอก สนับสนุน

งบประมาณในการจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์เทคโนโลยี มาใช้  

ในการด�าเนินงาน เพราะเทคโนโลยีมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนา 

ทีป่ฏิบตัหิน้าที ่รวมทัง้ตอบสนองต่อการด�ารงชวีติของคร ูในโรงเรยีน

  4.  จากการศึกษาพบว่า องค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรยีน

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีองค์ประกอบท่ีส่งผล 

ต่อคุณภาพชีวิต คือ การใช้เทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนองค์การ  

การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การมีแบบแผนความคิด ดังนั้น ผู้บริหาร 

และหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ควรส่งเสรมิส่งเสรมิเกีย่วกับความเข้าใจ

ในด้านการเรยีนรู ้ประยกุต์ใช้เทคโนโลยใีนการสือ่สารให้คร ูมคีวาม

เข้าใจถึงความส�าคัญของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม

ความร่วมมอืในการสร้างวสิยัทศัน์ ให้องค์การมีทศิทางในการบริหาร 

มีการวางแผนงานแนวทางปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับพันธกิจของ

องค์การ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

สร้างความรักสามัคคีกันให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สนับสนุน

ระบบการท�างานเป็นทีมเปิดโอกาสให้ครูในโรงเรียน ได้มีโอกาส

พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ในการสร้างสรรค์งาน ร่วมกับ 
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ผู้อื่นมีโอกาสเรียนรู้การท�างานเป็นทีม มีการเผยแพร่แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ในการท�างานร่วมกัน วางแผนกลยุทธ์ในการปรับวิถี

การท�างานทีช่ดัเจน รวมถึงส่งเสรมิความร่วมมอืร่วมใจ ในการท�างาน

ประสานผลประโยชน์ เพื่อให้องค์การประสบผลส�าเร็จ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปมีดังนี้
 1. ควรศึกษาองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

  2. ควรศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาองค์การ  

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน และคุณภาพชีวิตในการท�างานของครู 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และ 

เขตการศึกษาอื่นๆ 

  3. ควรศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ในเชิงคุณภาพ เช่น  

จากหลกัฐานทีป่รากฏชดัเจน การสงัเกต การสมัภาษณ์ การสนทนา 

กลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลจากสภาพจริง การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้

ที่มีความเที่ยงตรง และเชื่อมั่นได้มากยิ่งขึ้น

  4. ควรศึกษาปัจจัยท่ีอื่นๆ ท่ีส่งผลต่อกับคุณภาพชีวิต  

การท�างานของครูในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศึกษาอื่นๆ 
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