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บทคัดยอ 
การวิจยัคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพ่ือศกึษา 1) ระดับคณุภาพชีวิตการทำงานของครูในสถานศึกษา 

2) ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 3) คุณภาพชีวิตการทำงานของครูที่สงผล 

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา และ 4) ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การทำงานของครูและการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา กลุมตวัอยาง ไดแก ครูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 302 คน ไดมาโดยการสุม

แบบแบงชั้นตามสัดสวน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใช 

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน และการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัย พบวา 
1.  คุณภาพชีวิตการทำงานของครู โดยภาพรวม อยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ครูมีคุณภาพชีวิตการทำงานอยูในระดับดี 7 ดาน โดยเรียงตามลำดับคาเฉล่ียจากมาก 

ไปหานอย ดังน้ี ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ 
ของผูปฏิบัติงาน ดานเก่ียวของสัมพันธกับสังคม ดานการบูรณาการดานสังคม ดานธรรมนูญ 

ในองคกร ดานส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ และดานจังหวะของชีวิตโดยสวนรวม  

มีเพียงดานเดียวที่อยูในระดับปานกลาง คือ ดานการใหสิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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2.  การเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 

โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการเปนบุคคลรอบรู ดานการคิดอยางเปนระบบ 

ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ดานการสรางวิสัยทัศนรวมกัน และดานการมีรูปแบบความคิด 

3.  คุณภาพชีวิตการทำงานของครูสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 5 ดาน ไดแก ดานการบูรณาการดานสังคม  

ดานจังหวะของชีวิตโดยสวนรวม ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานการเก่ียวของสัมพันธ

กับสังคม และดานการใหสิ่งตอบแทน ที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 56 

4.  ขอเสนอแนะควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูทุกดานอยางตอเน่ือง และ

ยึดหลักคุณธรรมและความยุติธรรม และการเปนองคกรแหงการเรียนรู ควรสงเสริมใหครูใฝหาความรู

และเรียนรูส่ิงใหมในยุคเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

คำสำคัญ:  คุณภาพชีวิตการทำงาน  องคกรแหงการเรียนรู  สถานศึกษา 

 

ABSTRACT 
This research aimed to investigate: 1) level of the teachers’ quality of work life in 

educational institution; 2) level of the learning organization in educational institution;  

3) teachers’ quality of work life affecting learning organization in educational institution; 

and 4) guidelines to improve the teachers’ quality of work life and learning organization in 

educational institution. The samples consisted of 302 teachers under the Jurisdiction of 

Kanchanaburi Primary Education Services Area Office 1 derived by a proportional stratified 

random sampling. The instrument was the questionnaire developed by the researcher. The 
statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, stepwise 

multiple regression analysis and content analysis.  

The findings revealed as follows:  
1. The teachers’ overall quality of work life was at a high level. With respect to 

individual dimensions, it was found that their quality of work life was at a high level in 

seven dimensions. They were, in the descending order, development of human capacities, 

growth and security, social relevance, social Integration, constitutionalism, safe and 

healthy environment, and total life spaces. However, the only one dimension that was at a 
moderate level was giving proper and fair remuneration. 
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2.  The learning organization was at a high level in both overall and individual 

dimensions. They were, in the descending order, personal mastery, systems thinking, 

team learning, shared vision and mental mode.  

3.  The teachers’ work life quality affected learning organization with statistical 

significance at .01 in 5 aspects: social integration, overall rhythm of life, competency 

development, social relation, as well as giving proper and fair remuneration, accounting 

for 56% of variance explained.  

4.  All dimensions of the teacher’s quality of work life should be continuously 

improved on the principles of morality and justice. In regard to the learning organization, 

the teachers should strive to acquire new knowledge and learn new things in today’s 

technological age in order to enhance the institutions to become effective learning organization.

 

Keywords: quality of work life, learning organization, educational institution 

 

บทนำ 
ประเทศไทยไดตอบรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน โดยไดเปลี่ยนทิศทางการพัฒนา

ประเทศจากอดีตที่มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ เพ่ือยกระดับการผลิตและรายได มา

เปนการเพ่ิมศักยภาพของคน จึงเนนคนเปนจุดมุงหมายหลักของการพัฒนา การปฏิรูปการศึกษาเปน

เร่ืองสำคัญตอการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ ซึ่งในอดีตท่ีผานมาน้ันการจัดการศึกษาเปนที่

ประจักษทั่วกันถึงหลักสูตรท่ีใชกันมาต้ังแต พ.ศ. 2521 ซึ่งไดรับการปรับปรุงสองคร้ังเฉพาะบางสวน 

ไมครอบคลุมทั้งกระบวนการ จึงไมเพียงพอท่ีจะพัฒนาคนไทยใหมีทักษะและความสามารถท่ีดำรง

ชีวิตไดดี และรูทันโลกท่ีผันเปล่ียนไปแลวอยางรวดเร็ว ปจจุบันประเทศไทยไดรับเอาแนวความคิด
เร่ือง องคกรแหงการเรียนรูมาปรับใช เพ่ือพัฒนาระบบการดำเนินงานของราชการอยางแพรหลาย 

ทิพาวดี เมฆสวรรค (2544: 4-6) กลาววา ราชการยุคใหมตองทบทวนภารกิจโดยมุงพัฒนาใหเปน

องคกรแหงการเรียนรู โดยปรับขนาดใหกะทัดรัด คลองตัว รวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใชใน

องคกร มุงเนนการพัฒนา คำนึงถึงผลสัมฤทธ์ิของงาน ทำงานเปนทีมและมืออาชีพ เนนการสราง 

และพัฒนาขาราชการอยางตอเนื่องใหมีความรูอยางกวางขวาง หากจะกลาวถึงคุณภาพชิีวิต 
ในการทำงาน มนุษยเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคามากท่ีสุดในองคกร เพราะเปนทรัพยากรท่ีทำใหทรัพยากรอ่ืน

มีคุณคา การทำงานมีความสำคัญตอชีวิตของมนุษย เพราะการทำงานเปนการตอบสนองตอ 

ความตองการ การดำเนินชีวิตความเปนอยู ความม่ันคงในชีวิตของคน และเม่ือผลของการทำงาน
พอเพียงตอความตองการของคน บุคคลเหลาน้ันจะสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคม มีความเปนอยูท่ีดี  
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พอใจในส่ิงท่ีตนเองไดทำไดปฏิบัติ เปรียบเหมือนการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทำงาน หากบุคคล 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทำงานจะเปนปจจัยสงเสริมใหองคกรเกิดการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

นอกจากน้ีการทำงานยังเปนตัวกำหนดฐานะและหนาท่ีทางสังคมทำใหเกิดคุณคาทางชีวิตของคน  

ซึ่งในอดีตนายจางมองมนุษยเปนเพียงวัตถุดิบในการผลิตเทาน้ันในฐานะทางสังคมที่มีผลเกิดจาก

การทำงานของมนุษยในสมัยน้ันไมไดยอมรับเทาท่ีควร ตอมาผูบริหารและบุคลากรของรัฐไดหันมา

ใหความใสใจตอชีวิตการทำงานของพนักงานของตนเองมากย่ิงขึ้น จึงเปนท่ีมาของคำวา คุณภาพ

ชีวิตการทำงาน (มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551: 2) 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานถือวาเปนแนวทางหน่ึงของการพัฒนาองคกร  ซึ่งเอฟราตี 

และเซอรจี (Efraty and Sirgy, 1990: 12 อางถึงใน เชษฐา ไชยเดช, 2550: 4)  ไดกลาววา  คุณภาพ

ชีวิตการทำงานมีความสัมพันธในทางบวกกับผลิตภาพ และผลการปฏิบัติงานภายในองคกร การมี

คุณภาพชีวิตการทำงานท่ีดีขึ้นจะสงผลใหผูปฏิบัติงานทำงานอยางมีความสุข มีความพอใจท่ีจะ

ทำงาน จึงทำงานไดเต็มประสิทธิภาพ บรรยากาศในองคกรเกิดความรัก ความเขาใจ ความสามัคคี 

และมีเปาหมายเดียวกัน ซึ่งจะมีผลดีตอองคกรในท่ีสุด  ซึ่งสถานศึกษาก็เปรียบเสมือนองคกรหน่ึงที่

ตองการครูที่มีคุณภาพ รวมกันคิดและปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูเพ่ือผลิต

คนท่ีมีคุณภาพ  

จากแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของคนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับที่ 11 และแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ตองการ

พัฒนาครูยุคใหม จึงเปนความจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองสงเสริมใหครูมีความเปนอยูที่ดี มีความพึง

พอใจในการทำงาน และเกิดความพึงพอใจในสถานศึกษาของตนเอง มีการดำรงชีวิตท่ีมั่นคงและมี

ความสุข มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความม่ันคงในการดำรงชีวิตอยางมีศักด์ิศรี และอยูรวมกัน

อยางสงบสุขและเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งการจะเปนองคกรแหง
การเรียนรูนั้นบุคลากรในองคกรตองเสาะแสวงหาความรูมาแบงปน แลกเปล่ียนองคความรู เผยแพร

ซึ่งกันและกัน เพ่ือพัฒนางานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพสูงสุด การปรับเปลี่ยนวิธีการคิดของบุคลากร

ภายในองคกร โดยการเรียนรูของบุคลากรเปนปจจัยหน่ึงท่ีชวยในการพัฒนาใหครูเปนบุคคลท่ีมี

คุณภาพเพ่ือเปนการวางรากฐานท่ีสำคัญในการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งจะสงผลใหสถานศึกษา 

เกิดเปนองคกรแหงการเรียนรู ทำใหผูวิจัยสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูที่สงผลตอการ
เปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 1 เพ่ือนำมาซ่ึงการปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสตอไป 
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วัตถุประสงค  
1.  เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1      

2.  เพ่ือศึกษาระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1      

3.  เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูเปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหง 

การเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1      

4.  เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและการเปนองคกร

แหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 1      

 

สมมติฐานของการวิจัย 
คุณภาพชีวิตการทำงานของครูสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยตองการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูที่สงผลตอการเปน

องคกรแหงการเรียนรู โดยตัวแปรตนไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูโดยใชแนวคิดของ 

วอลตัน (Walton, 1974: 12 อางถึง เชษฐา ไชยเดช, 2550: 13-14) สวนตัวแปรตามศึกษา 

การเปนองคกรแหงการเรียนรูโดยใชแนวคิดของเซงเก (Senge, 1991: 139-269 อางถึงใน โอภาศ  

วุฒเิศลา, 2550: 16-25) ผลการวิจัย พบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของครูสงผลตอการเปนองคกร

แหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
1. คุณภาพชีวิตการทำงาน หมายถึง ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทำงานภายในองคกรอยางมีความสุข กอใหเกิดคุณภาพ

ชีวิตในการทำงานในส่ิงแวดลอมที่มีความเหมาะสม ทำใหบุคลากรทำงานไดอยางมีคุณภาพ  
ไดกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาตามแนวคิดของวอลตัน (Walton, 1974: 12 อางถึงใน เชษฐา 

ไชยเดช, 2550: 13-14 ) ประกอบดวย 1) การใหสิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 2) สิ่งแวดลอม

ที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล 4) ความเจริญงอกงามและ
สวัสดิภาพของผูปฏิบัติงาน 5) การบูรณาการดานสังคม 6) ธรรมนูญในองคกร 7) จังหวะของชีวิต

โดยสวนรวม  และ 8) การเก่ียวของสัมพันธกับสังคม 
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2. องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ืองและเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการทำงาน ซึ่งจะทำใหเกิดผลงานท่ีสรางสรรคทั้งองคความรูและผลงานใหม ๆ อันจะสงผล 

ตอการพัฒนาและการปฏิรูปองคกรไดกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาตามแนวคิดของเซงเก  

(Senge, 1991: 139-269 อางถึงใน โอภาศ วุฒิเศลา, 2550: 16-25) ประกอบดวย 1) การเปนบุคคล

รอบรู 2) การมีรูปแบบความคิด 3) การสรางวิสัยทัศนรวมกัน 4) การเรียนรูรวมกันเปนทีม  

และ 5) การคิดอยางเปนระบบ   

 

วิธีดำเนินการ 
คุณภาพชีวิตการทำงานของครูสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชผูให

ขอมูลเปนหนวยวิเคราะห ในการดำเนินการวิจัยไดเสนอตามลำดับหัวขอ ดังน้ี 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยประกอบดวย ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 1 ในปการศึกษา 2556 ประกอบดวย โรงเรียนท้ังหมด 148 แหง 

จำนวนครูทั้งหมด  1,375  คน  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในปการศึกษา 2556 ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี  

อำเภอทามวง ดานมะขามเตี้ย และอำเภอศรีสวัสดิ์ ไดมาโดยการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 

ตามตารางของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล  

ติรกานันท, 2551: 179) กำหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยวิธีสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน และนำมา
เทียบสัดสวน โดยกระจายจำนวนตามอำเภอที่อยูในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 1 ไดกลุมตวัอยางจำนวนท้ังสิน้ 302 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 จำนวนประชากร กลุมตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดดำเนินการสรางเคร่ืองมือวิจัย โดยมีขั้นตอนดำเนินงานดังน้ี 

1.  ศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐานท่ีเก่ียวของและงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและ 

ตางประเทศ 

2.  ผูวิจัยสรางแบบสอบถามจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของครอบคลุมนิยามตัวแปร 

ที่กำหนด และกำหนดขอบเขตเน้ือหาเปนตัวบงชี้และจัดทำเปนขอกระทงคำถามภายใตคำแนะนำ

จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยขอคำถามการเปนองคกรแหงการเรียนรูไดศึกษาจากเอกสาร

แบบฝกปฏิบัตินักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นำมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม

กับตัวแปรท่ีกำหนด 

3.  ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา นำเคร่ืองมือที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนอผูเชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบคุณภาพทางดานเน้ือหา ดานการวัดและการประเมินผลของแบบสอบถาม ดวยเทคนิค 
IOC (Index of Item Objective Congruence) ถาคาดัชนี IOC โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนี 

ความสอดคลองต้ังแต 0.5 ขึ้นไป 

4. แกไขปรับปรุง โดยจัดทำเปนแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิและ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

5. นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับครูผูสอนซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน 

6. นำแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาวิเคราะหหาความเช่ือมั่น (reliability) โดยการทดสอบ

คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   - Coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161 อางถึง 
ใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2546: 117) คำนวณหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทำงาน

ของครู ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.94 และคำนวณหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามการเปนองคกร

แหงการเรียนรูของครูไดคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.95  

  
 

  
 

 
 

 

558 
429 
196 
192 

 123 
94 
43 
42 

 

  
  

  1,375  302  
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7. ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมและถูกตอง 

โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา และจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนำไปใช 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎีและ

เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มี 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ

สำรวจรายการ (checklist)    

ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของครู เปนมาตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับ (rating scale) 

ตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรู มีลักษณะเปนมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 

ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด (open – ended) เ พ่ือศึกษาขอเสนอแนะ 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครู และการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลดำเนินการโดยการนำสงและเก็บคืนแบบสอบถามดวยตัวผูวิจัยเองได

แบบสอบถามกลับคืนมาและมีความครบถวนสมบูรณจำนวน 302 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 

1.  วิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรู  

ใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2.  วิเคราะหคุณภาพชีวิตการทำงานของครูที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูใชวิธี

การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

3.  ศึกษาขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและการเปนองคกร 
แหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  

ใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ไดแบงการนำ

เสนอออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 
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(n = 302) 
  X  S.D.   

1. 
 

  3.43 0.73  8 

2. 
 

 3.86 0.59  6 

3. 
   

 4.10 0.52  1 

4.  
 

     3.99 0.53  2 

5.  3.91 0.61  4 
6.  3.87 0.71  5 
7.    3.76 0.65  7 
8.  3.96 0.64  3 
     3.86    0.46       

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

จากการวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของครูสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 ตามทัศนะของครู ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ผลการวิเคราะห คุณภาพชีวิตการทำงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับดี (x̄ = 3.86, S.D.= 0.46)  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับดี 7 ดาน โดยดานท่ีครูมีคุณภาพชีวิตการทำงานในระดับดี  

3 อันดับแรก คือ ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล (x̄ = 4.10, S.D.= 0.52) ดานความเจริญ

งอกงามและสวัสดิภาพของผูปฏิบัติงาน (x̄ = 3.99, S.D.= 0.53) ดานการเก่ียวของสัมพันธกับสังคม 

(x̄ = 3.96, S.D.= 0.64) ตามลำดับ และพบวาครูมีคุณภาพชีวิตการทำงานอยูในระดับปานกลาง  

1 ดานคือ ดานการใหสิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม (x̄ = 3.43, S.D.= 0.73)  

ตารางที่ 2 ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของครูสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
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 S.D.   

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
 

 
 

 

4.09 
  3.94 
  4.02 
  4.03 
  4.07 

0.41 
0.41 
0.45 
0.47 
0.43 

 
 
 
 
 

1 
5 
4 
3 
2 

   4.03 0.36   

x

ตารางที่ 3 ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

ตอนท่ี 3 คุณภาพชีวิตการทำงานของครูท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

จากผลการวิเคราะหความสัมพันธและปจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานของครูที่สงผลตอ 

การเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

(n = 302) 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

จากการวิเคราะหระดับองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตามทัศนะของครู ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ =4.03, S.D.= 0.36)  เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยูในระดับมาก 

3 อันดับแรก คือ ดานการเปนบุคคลรอบรู (x̄ = 4.09, S.D.= 0.41)  ดานการคิดอยางเปนระบบ  

(x̄ = 4.07, S.D.= 0.43) และดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม (x̄ = 4.03, S.D.= 0.47) ตามลำดับ 

ดังแสดงในตารางท่ี 3 
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1.  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทำงานของครูกับการเปนองคกร 

แหงการเรียนรูในสถานศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของครู ดานการใหสิ่งตอบแทนที่

เหมาะสมและยุติธรรม ดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานการพัฒนาความสามารถของ

บุคคล ดานความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพของผูปฏิบัติงาน ดานการบูรณาการดานสังคม 

ดานธรรมนูญในองคกร ดานจังหวะของชีวิตโดยสวนรวม และดานการเก่ียวของสัมพันธกับสังคม มี

ความสัมพันธทางบวกกับการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดาน 

ไดแก การเปนบุคคลรอบรู การมีรูปแบบความคิด การสรางวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูรวมกัน 

เปนทีม และการคิดอยางเปนระบบ ทุกคู แสดงวาคุณภาพชีวิตการทำงานของครู มีความสัมพันธ

องคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา อยูในระดับต่ำถึงระดับปานกลาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและการเปนองคกร 

 แหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 กาญจนบุรี เขต 1 

 Y1  Y 2  Y 3  Y 4  Y 5  Ytot 

 
 (X 1 ) 
 ( X 2 ) 

  ( X 3 ) 
 

 ( X 4 ) 
 ( X 5 ) 

 ( X 6 ) 
  ( X 7 ) 

 ( X 8 ) 
  (X tot ) 

 
0.24** 
0.40** 
0.54** 
0.41** 
 
0.47** 
0.46** 
0.42** 
0.52** 
0.58** 

 
0.39** 
0.44** 
0.47** 
0.48** 

 
0.53** 
0.50** 
0.58** 
0.41** 
0.64** 

 
0.37** 
0.41** 
0.50** 
0.50** 

 
0.56** 
0.57** 
0.48** 
0.53** 
0.66** 

 
0.33** 
0.31** 
0.42** 
0.51** 

 
0.62** 
0.52** 
0.55** 
0.43** 
0.62** 

 
0.29** 
0.22** 
0.34** 
0.35** 

 
0.43** 
0.40** 
0.45** 
0.42** 
0.49** 

 
0.39**
0.42**
0.54**
0.54* 

 
0.63**
0.59**
0.60**
0.55**
0.72**

**  .01 

(n = 302) 
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2.  คุณภาพชีวิตการทำงานของครูที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เรียงตามลำดับอิทธิพลจาก 

มากไปหานอย ดังน้ี ดานการบูรณาการดานสังคม ดานจังหวะของชีวิตโดยสวนรวม ดานการพัฒนา

ความสามารถของบุคคล  ดานการเก่ียวของสัมพันธกับสังคม และดานการใหส่ิงตอบแทนท่ีเหมาะสมและ

ยุติธรรม เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการถดถอย และสามารถทำนายการเปนองคกร 

แหงการเรียนรูได  เปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถ

รวมกันทำนายองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาไดรอยละ 56 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ

ไดดังน้ี 

 tot
ˆ   =       0.25( 5 ) +  0.27( 7 ) +0.21( 3 ) + 0.14( 8 ) + 0.09( 1 ) 

การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ ในรูปของคะแนนดิบ   คือ 

    

 

การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ ในรูปของคะแนนมาตรฐาน   คือ 

     

 

ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 5 

 

 totŶ  =    1.76 +  0.15(X 5 ) + 0.15 (X 7 ) + 0.15( X 3 ) + 0.08( X 8 ) + 0.04(X 1 )   



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 
Vol.4 No. 2 July-December 2013 75

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนคุณภาพชีวิตการทำงานของครู 

 ที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครู 

และการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  

จากขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและการเปนองคกรแหง 
การเรียนรูในสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูทุกดานอยางตอเนื่องและ 
ยึดหลักคุณธรรม และความยุติธรรม และการเปนองคกรแหงการเรียนรู ควรสงเสริมใหครูใฝหา 

ความรูและเรียนรูสิ่งใหมในยุคเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ที่มีประสิทธิภาพ 

 

       (n = 302) 
 df SS MS F Sig. 

Regression 5 22.76 4.55 75.55** 0.00 
Residual 296 17.84 0.06   

 b SE.b Beta t Sig. 
 1.76 0.12  14.14** 0.00 

 ( X 5 ) 0.15 0.03 0.25   4.77** 0.00 
  ( X 7 ) 0.15 0.02 0.27   5.18** 0.00 

  ( X 3 ) 0.15 0.03 0.21   4.46** 0.00 
 ( X 8 ) 0.08 0.02 0.14    2.90** 0.00 

 (X 1 ) 0.04 0.02 0.09    2.02** 0.04 
*  .01 
 R = 0.74        R2 =  0.56    SEE. =  0.24       
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อภิปรายผล 
การอภิปรายผลเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงานของครูที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผูวิจัยกลาวถึง

ประเด็นสำคัญท่ีคนพบจากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังน้ี 

1.  จากการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับดี ทั้งน้ีเกิดจากนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการในทศวรรษที่สองจึงไดมีการจัดทำแผนและมีการวางนโยบายเก่ียวกับ 

การปฏิรูปครูยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิศณุ มหาปุณญานนท (2548: 151) พบวา ครูในสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดสุรินทร มีคุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน 

รายดานทุกดานอยูในระดับมาก ยกเวนคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัย

และสงเสริมสุขภาพ ที่อยูในระดับปานกลาง   

 1.1  ดานการใหสิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรมของครูในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

จะพบวาครูมีระดับคาตอบแทน สวัสดิการ ความตองการข้ันพ้ืนฐานอยูในระดับมากสอดคลองกับ

งานวิจัยของอารี สังขศิลปชัย (2548: 94) พบวา ระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูผูสอน  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐมสูงมากเกือบทุกดาน มีเพียงดานเดียวคือ การไดรับ 

คาตอบแทนหรือเงินชดเชยท่ีเพียงพอและเปนธรรม ที่อยูในระดับปานกลาง  

 1.2  ดานส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพของครูในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับดี เน่ืองจาก

สถานศึกษาเปนสถานท่ีราชการจึงจำเปนตองมีการวางมาตรการในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ

ของทางราชการใหดีที่สุด และสถานศึกษาตระหนักถึงความปลอดภัยของครู ซึ่งสอดคลองกับ 

งานวิจัยของอรวรรณ อุนวิเศษ (2549: 147) พบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการครู
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ดานส่ิงแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

โดยภาพรวมอยูในระดับดี  

 1.3  ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคลของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับงาน

วิจัยของนิพนธ เลาหภารากร (2550: 88-90) พบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการครู 

ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอบางปะกง ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล โดยภาพรวม 
อยูในระดับมาก เน่ืองจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีการจัดอบรมอยูเสมอ

ตลอดอยางนอยคนละ 20 ชั่วโมงตอป  
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 1.4  ดานความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพของผูปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับดี  

เน่ืองมาจากปจจุบันน้ีวิชาชีพครูเปนวิชาชีพท่ีมีผูใหความสำคัญและเห็นคุณคาของวิชาชีพมาก  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุพัฒน จิรัสคามิน (2549: 71) พบวา ดานความกาวหนาและ 

ความม่ันคงในงาน พบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการครู สังกัดกลุมโรงเรียนบอทอง 2  

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉล่ียสูง คือ ความภาคภูมิใจในผลสำเร็จ

ของการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจตอความมั่นคงในอาชีพขาราชการครู และการไดรับมอบหมาย 

ใหปฏิบัติงานตรงกับความรูความสามารถ 

 1.5  ดานการบูรณาการดานสังคมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

นิติพร บุญหนัก (2553: 122) พบวา ดานการมีสวนรวมและเปนที่ยอมรับทางสังคม โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก พบวาการไดมีสวนในการวางแผนปฏิบัติงานการไดมีสวนรวมกิจกรรมตาง ๆ  

กับเพ่ือนรวมงาน การไดรับความไววางใจในการทำงานจากเพ่ือนรวมงาน และมีการชวยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน ระหวางบุคลากรเพ่ือนรวมงาน ซึ่งกอใหเกิดความสำเร็จในการทำงานรวมกัน 

 1.6  ดานธรรมนูญในองคกร ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุนทรีพร  

อำพลพร (2552: 112) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการครู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พบวาดานบูรณาการทางสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับสูง ทั้งนี้อาจเปนเพราะขาราชการครู 

สวนใหญมีความเปนมิตรตอกัน และตางก็มีสวนรวม และรับผิดชอบในความกาวหนาของโรงเรียน  

 1.7  ดานจังหวะของชีวิตโดยสวนรวมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
อารี สังขศิลปชัย (2548: 94) ท่ีพบวาความสัมพันธระหวางงานกับชีวิตโดยภาพรวม ผูสอนในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม มีคุณภาพชีวิตการทำงานในดานน้ีอยูในระดับมาก 

ทุกตัวชี้วัด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุพัฒน จิรัสคามิน (2549: 71) พบวา ดานความสมดุล
ระหวางชีวิตกับการปฏิบัติงาน พบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการครู สังกัดกลุมโรงเรียน

บอทอง 2 อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉล่ียสูงคือ ความสามารถ 

ในการทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาและมีคุณภาพ ความพอใจในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย  

และปริมาณงานท่ีไดรับเหมาะสมกับกำหนดเวลา 

 1.8  ดานการเก่ียวของสัมพันธกับสังคมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้ เพราะสถานศึกษาไดให

ความรวมมือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน  เพ่ือการใหบริการแกสังคม ซ่ึงสอดคลอง 
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กับงานวิจัยของสุเนตร นามโคตรศรี (2553: 54) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานดานประโยชน และ

ความรับผิดชอบตอสังคม พบวา คุณภาพชีวิตการทำงานอยูในระดับดีมาก แสดงใหเห็นวาหนวยงาน

ไดใหการสนับสนุนการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีตาง ๆ ใหความรวมมือกับสวนราชการและ

ชวยเหลือสังคมในดานประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคมดีมาก   

2.  ผลการวิจัยท่ีพบวา ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา โดยภาพรวมและ

รายดานอยูในระดับมาก ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของชัยวัฒน ตุมทอง (2548: 130)  

ผลการวิจัยพบวา องคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

ในรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะครูตองการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคล

ที่รอบรู  มีรูปแบบความคิดสรางสรรคหลากหลาย มีการคิดแลกเปล่ียนการเรียนรู และการทำงาน

ประสานงานรวมกันมีการวางแผนการทำงานและมีเปาหมายเดียวกันจึงทำใหสถานศึกษาเปนองคกร

แหงการเรียนรูได   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา   

 2.1  การเปนบุคคลรอบรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้ เน่ืองจากครูมีการพัฒนาความสามารถ

ของตนเองใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษา พัฒนาตนเองตามความถนัด และความสนใจ 

มีความกระตือรือรน และสนใจใฝหาความรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ มีการพัฒนาความรูความสามารถของ

ตนเองอยางตอเน่ือง สรางสรรคผลงาน และกาวทันตอเหตุการณที่เปล่ียนแปลง สอดคลองกับผล 

การวิจัยของสิริกาญจน จิระสาคร (2547: 47) ศึกษาความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของผูบริหาร และครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด พบวา ความเปน

องคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาตราด โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ี เปนเพราะสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

อันสืบเน่ืองมาจากความล้ำหนาทางเทคโนโลยีที่เติบโตอยางรวดเร็ว อีกท้ัง ดานสภาวะแวดลอมทาง

สังคม และวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งเปนไปแบบกาวกระโดด ดวยเหตุนี้กระแสทางเทคโนโลยี สังคม  
และวัฒนธรรมจึงแทรกซึม และสงผลกระทบตอสถานศึกษาจำเปนตองมีการปรับตัวเพ่ือใหเทาทัน 

การเปล่ียนแปลง และสามารถพัฒนาไดอยางตอเน่ือง 
 2.2  การมีรูปแบบความคิดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะครูไดนำปญหาและประสบการณ

ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานมาวิเคราะหปรับปรุงใหดีกวาเดิมนำมาใชประโยชนตอสถานศึกษา 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประธาน เสนีวงศ ณ อยุธยา (2546: 79) ศึกษาเร่ืองการพัฒนา 

สถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียนเอกชน เขตการศึกษา 1 พบวา วิธีการคิด
และมีมุมมองที่เปดกวาง ผูบริหารโรงเรียนไดเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นอยางเปน

กันเอง หลากหลาย มีการอภิปรายท่ีเปดเผย และมีการกระตุนสงเสริมความคิดท่ีสรางสรรค และมี
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โลกทัศนใหม ๆ โดยพยายามมองเหตุการณจากหลาย ๆ แงมุม และมีการเสาะแสวงหาความรูใหม

อยูเสมอ 

 2.3  การสรางวิสัยทัศนรวมกันในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากครูมีความผูกพันตอเพ่ือน 

รวมงานตอสถานศึกษา เห็นความสำคัญของการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสถานศึกษามุงสูอนาคตท่ีดี  

ซึ่งผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของสุรภา เกตุมาลา (2552: 186) ดานการมีวิสัยทัศน 

รวมกัน โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ี เน่ืองมาจากสำนักการศึกษา (2549: 49) ไดจัดทำหลักเกณฑ 

และวิธีการใหขาราชการครูกรุงเทพมหานครมีวิทยฐานะ และเล่ือนวิทยฐานะสายงานบริหาร 

สถานศึกษาดานคุณภาพการปฏิบัติงาน สมรรถนะประจำสายงานการมีวิสัยทัศน ซึ่งผูบริหาร 

สถานศึกษาจะตองใชกระบวนการมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศนหรือทิศทางการพัฒนาองคกร 

โดยเปดโอกาสใหเพ่ือนรวมงาน หรือผูเก่ียวของไดมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน หรือทิศทาง 

การพัฒนาองคกร เพ่ือใหวิสัยทัศนมีความชัดเจนทันสมัยสอดคลองกับนโยบายขององคกรท่ีสังกัด 

 2.4 การเรียนรูรวมกันเปนทีมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเพราะครูมีการทำงานรวมแรงรวมใจกัน 

เพ่ือใหงานบรรลุผลสำเร็จ มีการเรียนรูวิธีการทำงานเปนทีมจากการปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับประธาน  

เสนีวงศ ณ อยุธยา (2546: 23) ที่กลาววา การเรียนรูรวมกันเปนทีม เปนวัฒนธรรมองคกรท่ีสำคัญ 

ที่ทำใหองคกรพัฒนาไดเพราะการเรียนรูรวมกัน จะทำใหเกิดเปนทีมที่มีสติปญญา มีความรอบรูและ
พัฒนาความสามารถอยูตลอดเวลา 

 2.5  การคิดอยางเปนระบบในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเพราะครูตระหนักถึงความสำคัญของงาน

ในหนาท่ีของตนเองและงานในภารกิจอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย มีการสังเคราะหภาพรวม ปญหา กระบวนการ
ทำงานของสถานศึกษาและใชความรูที่หลากหลายในการบูรณาการเปนองคความรูใหม ซึ่งผล 

การวิจัยน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของจำเริญ จิตรหลัง (2550: 19) ที่กลาววา การคิดอยางเปน

ระบบครบวงจร ครอบคลุมรอบดานการคิดใหเปนภาพรวม และมีความเปนหน่ึงเดียวท่ีประกอบดวย 
หนวยตาง ๆ ที่สัมพันธและเช่ือมติดตอกันท้ังหมด นั่นคือ บุคคลมองเห็นความสัมพันธของแตละ

หนวยอยางเปนระบบ กลาวคือ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองสงเสริมใหบุคลากรมีการคิดในรูปแบบ

ของความสัมพันธระหวางเหตุและผลท่ีสืบเน่ืองกัน 
3.  คุณภาพชีวิตการทำงานของครูที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ไดแก 1) ดานการบูรณาการ 

ดานสังคม 2) ดานจังหวะของชีวิตโดยสวนรวม 3) ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล   

4) ดานการเก่ียวของสัมพันธกับสังคม และ 5) ดานการใหสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม  

เปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

อรวรรณ  อุนวิเศษ (2549: 176) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการครู ท่ีสงผลตอประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีสกลนคร เขต 3 พบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของครูมีอำนาจ

พยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน คือ การเก่ียวของสัมพันธกับสังคม ความเจริญเติบโตและ 

ความมั่นคงในงาน และดานความสมดุลระหวางชีวิตการทำงาน เปนเพราะปจจัยเหลาน้ีทำใหครูมี

ความรูสึกภูมิใจ ในผลการดำเนินงานของโรงเรียน การไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงานและสังคม 

และการมีสวนในความรับผิดชอบในสังคม งานท่ีปฏิบัติอยูมีความมั่นคง มีชวงเวลาในการปฏิบัติ

ภารกิจสวนตัวเหมาะสม ทำใหทำงานในโรงเรียนไดอยางเต็มที่ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

 3.1  คุณภาพชีวิตการทำงานของครูดานการบูรณาการดานสังคมเปนปจจัยท่ีสงผล 

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1  แสดงใหเห็นวาครูในสถานศึกษาเปนท่ียอมรับของผูรวมงานท่ีทำงานมีบรรยากาศ

เปนมิตร มีความอบอุนเอ้ืออาทร ปราศจากการแบงแยกเปนหมูเหลา ซึ่งธารพรรษ สัตยารักษ  

(2548: 117) ไดกลาวถึง รูปแบบของการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรในองคกร ซึ่งอาจ

ทำไดดังน้ี 1) กิจกรรมสัมพันธเพ่ือสรางทีม เชน การเขาคายนอกสถานท่ี กีฬาบุคลากร 2) ระบบ

พ่ีเล้ียง โดยการมอบหมายใหบุคลากรเกา ดูแลบุคลากรใหมอยางใกลชิดและเปนระบบ เพ่ือถายทอด

ความรูและทัศนคติที่ดีแกบุคลากรใหม 3) การส่ือสารภายในองคกรดวยรูปแบบตาง ๆ ที่มุงสงเสริม

สรางความสัมพันธอันดีตอกัน 4) การใหรางวัลในรูปแบบท่ีไมใชตัวเงิน เพ่ือเปนการยกยอง  

ใหกำลังใจแกบุคลากรท่ีเปนตัวอยางท่ีดีในเรื่องตาง ๆ  

 3.2  คุณภาพชีวิตการทำงานของครู ดานจังหวะของชีวิตโดยสวนรวมเปนปจจัยท่ีสงผล

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 ทั้งน้ีเน่ืองจากในยุคเทคโนโลยีการทำงานของครูตาง ๆ เปล่ียนแปลงไป การนำ
เคร่ืองมือเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการทำงาน การรูจักแบงเวลา จัดสัดสวนการทำงานท่ีเหมาะสม 

การทำงานอยางเปนระบบ รวดเร็วสงผลใหองคกรไดผลิตผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

ที่ดีแกองคกร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจุฑาภรณ ถุงทรัพย (2554: 5) กลาววา ความสมดุลชวิีต
โดยภาพรวม คอื การทำงานในองคกร เปนเพียงปจจยัในการดำเนินชวิีตมนษุยทกุคน การปฏิบตังิาน 

ของบุคคลจึงควรมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของบุคคลน้ันซึ่งบทบาทของบุคคลจะเก่ียวของกับ 

การวางแผนชีวิตในการทำงาน การแบงเวลา การจัดสวนท่ีเหมาะสม สอดคลองกับดูบริน (Dubrin, 
1992 อางถึงใน เชษฐา ไชยเดช, 2550: 46) กลาววา เพ่ือที่จะบรรจุความสำเร็จในชีวิต บุคคลจำเปน

ตองสรางความสมดุลระหวางชีวิตการทำงานและชีวิตสวนตัว และถือเปนความทาทายขององคกร 

ที่จะทำใหเกิดความสมดุลระหวางสองสิ่งน้ี 
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 3.3  คุณภาพชีวิตการทำงานของครู ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคลเปนปจจัย 

ที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แสดงวา ครูไดรับโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานท่ีทำ 

โดยพิจารณาจากลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ไดรับการสนับสนุนจากการไดเขารับการอบรม สัมมนา  

และสามารถนำมาใชใหเกิดประโยชนตอโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนิติพร บุญหนัก  

(2553: 122) ไดกลาววาในดานการพัฒนาความสามารถบุคคล ครูไดรับโอกาสไปฝกอบรมและ

เพ่ิมพูนความรูอยางสม่ำเสมอ ไดรับอิสระในการปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มที่ ไดรับการสงเสริม

ใหใชความรูความสามารถและทักษะอยางเต็มที่ ไดรับมอบหมายงานที่มีความสำคัญใหปฏิบัติ และ

ไดรับโอกาสการไปศึกษาดูงาน สงเสริมความกาวหนาเพ่ิมความรูใหกับครู  

 3.4  คุณภาพชีวิตการทำงานของครู ดานการเก่ียวของสัมพันธกับสังคมเปนปจจัยท่ี 

สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แสดงวา ครูในสถานศึกษายอมรับวาสถานศึกษาท่ีตนปฏิบัติงานอยูนั้น

รับผิดชอบตอสังคมในดานการชวยเหลือชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอนงค สระบัว  

(2546: 61) กลาววา การท่ีองคกรเก่ียวของกับสังคมที่อยูรอบดานโดยการอำนวยประโยชน คำนึงถึง

ตอความรับผิดชอบตอสังคม เปนสิ่งท่ีกอใหเกิดความภูมิใจตอผูปฏิบัติงานในองคกรน้ัน ๆ ทำให 

ผูปฏิบัติงานมีความเต็มใจและพรอมที่จะเสียสละเพ่ือชวยเหลือกิจกรรมท่ีองคกรมีใหสังคม 

อยางเต็มที่ 

 3.5  คุณภาพชีวิตการทำงานของครู ดานการใหสิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรมเปน

ปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แสดงวา ครูในสถานศึกษาไดรับรายไดหรือคาตอบแทนจาก 

การปฏิบัติงานในหนาท่ีเหมาะสมกับตำแหนง ความสามารถ มีความยุติธรรมเหมาะสมกับมาตรฐาน

คาครองชีพ และเพียงพอตอการดำรงชีวิต ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2545: 
216-217) ไดกลาววา คาตอบแทนเปนปจจัยสำคัญท่ีเก่ียวเน่ืองกับบุคคลหลายฝาย ซึ่งจะสงผล 

กระทบตอการดำเนินงานขององคกรท้ังโดยทางตรงและทางออม ดังนั้นผูที่มีหนาท่ีเก่ียวของกับ 
การกำหนดอัตราและโครงสรางของคาตอบแทน สมควรจะเขาใจในวัตถุประสงคในการจาย 

คาตอบแทนขององคกร  

ผลการวิจัยน้ี พบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของครูที่ไมสงผลตอการเปนองคกรแหง 
การเรียนรูในสถานศึกษา ไดแก ดานส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ทั้งน้ี ครูยอมตองการ

ความปลอดภัยในการทำงาน มีบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทำงาน จากแนวคิดของสุทธิ

นันทน พรหมสุวรรณ (2547: 33) กลาววา ความปลอดภัยในระหวางปฏิบัติงานของพนักงานควรเปน

ประเด็นท่ีผูบริหารจะตองใชความสนใจและระบุไวในมาตรการความปลอดภัยขององคกร สวน 

การคำนึงถึงสุขภาพของพนักงานในองคกรถือไดวามีบทบาทสำคัญตอประสิทธิภาพในการทำงาน 
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พนักงานท่ีมีสุขภาพท่ีดีทั้งทางรางกายและจิตใจ ยอมเปนเคร่ืองรับประกันไดวาองคกรสามารถ 

มีกำลังหนุนท่ีจะฝาฟนอุปสรรคที่จะเขามาทำใหองคกรเกิดความออนแอไดอยางแนนอน ถัดมา

คุณภาพชีวิตการทำงานของครูดานความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพของผูปฏิบัติงานไมสงผล 

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา ไมวาอาชีพใดทุกคนยอมตองการมีความม่ันคง  

มีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน แตความมั่นคงและความกาวหนา หากขาดความยุติธรรมของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของอาจกอปญหาการขาดแคลนของบุคลากรที่มีคุณภาพได ซึ่งดวยหนวยงาน 

ที่เก่ียวของจึงตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพครูเปนอยางมาก มีการกำหนดมาตรฐานตาง ๆ  

ในการดึงดูดใหครูเกิดความม่ันคงในหนาท่ีการงาน และคุณภาพชีวิตการทำงานของครูดานธรรมนูญ

ในองคกรไมสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา ทั้งน้ี เปนเพราะครูไมไดรับ 

ความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบัติตอครูไมเหมาะสม ครูไมไดรับการเคารพในสิทธิและ

เสรีภาพ ผูบังคับบัญชาไมรับฟงความคิดเห็นของครู บรรยากาศขององคกรไมมีความเสมอภาคและ

ไมมีความยุติธรรม  

4.  จากขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและการเปนองคกรแหง

การเรียนรูในสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูทุกดานอยางตอเน่ืองและ

ยึดหลักคุณธรรมและความยุติธรรม และการเปนองคกรแหงการเรียนรู ควรสงเสริมใหครูใฝหาความรู

และเรียนรูส่ิงใหมในยุคเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะ 
1.  แนวทางขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลการวิจัยไปใช 

 จากขอคนพบของการวิจัยคร้ังน้ีพบวาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  

 1.1  จากการศึกษาการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คนพบจุดเดนในการเปนองคกรแหง 

การเรียนรูในระดับมาก ซึ่งนับเปนโอกาสท่ีดี ที่ครูในสถานศึกษาตระหนัก และใหความสนใจใฝเรียนรู 

อยูเสมอ  และเปนผูมีวิสัยทัศนในการรวมกันพัฒนาองคกร ทั้งนี้ผูบริหารควรมีการพิจารณาสงเสริม
ใหครูไดรับความรู มีการพัฒนาตนเองรวมกันเพ่ือนำไปสูการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูที่มั่นคงและ

ย่ังยืน โดยการจัดสงครูไปอบรม การเปดโอกาสใหครูไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ
แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานเน่ืองจากครูเปนบุคลากรท่ีสำคัญท่ีจะเปนกำลังในการขับเคล่ือน

นำพาสถานศึกษาไปสูองคกรแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 

 1.2 จุดออนของคุณภาพชีวิตการทำงานของครู คือ ดานการใหสิ่งตอบแทนที่เหมาะสม
และยุติธรรม มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง ดังน้ันผูบริหารควรพิจารณาหาแนวทางแกไข  

ใหครูไดรับการชวยเหลือในดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรมโดยการท่ีผูบริหาร และผูที่มี 
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หนาท่ีเก่ียวของมีการสนับสนุนคาตอบแทนการทำงานลวงเวลา คาการเดินทางของครู และสงเสริม

งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึนเหมาะสมกับความเปนจริงของ 

สถานศึกษา เพ่ือเปนการสรางขวัญและกำลังใจใหกับครูตอไป 

2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1  ควรมีการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปน

องคกรแหงการเรียนรูเพ่ือเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

 2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูใหมี 

ความเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษาท่ีเปลี่ยนไป 

 2.3  ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัย 

และสงเสริมสุขภาพ ดานความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพของผูปฏิบัติงาน และดานธรรมนูญ 

ในองคกร 

 

สรุป 
จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบวา ระดับ

คุณภาพชีวิตการทำงาน โดยภาพรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับดี

เกือบทุกดาน มีเพียงดานเดียวท่ีอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานการใหสิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสม และ

สำหรับองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาอยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน สวนคุณภาพ

ชีวิตการทำงานของครูมีจำนวน 5 ดาน คือ ดานการบูรณาการดานสังคม ดานจังหวะของชีวิต 

โดยสวนรวม ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานการเก่ียวของสัมพันธกับสังคม และ 

ดานการใหสิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรมสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 สำหรับขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและการเปนองคกร 

แหงการเรียนรูในสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูทุกดานอยางตอเน่ือง

และยึดหลักคุณธรรมและความยุติธรรม และการเปนองคกรแหงการเรียนรู ควรสงเสริมใหครู 
ใฝหาความรูและเรียนรูสิง่ใหมในยุคเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ที่มีประสิทธิภาพ 
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