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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่ อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัของความ
เป็นองค์การแห่ งการ เรียน รู้ ท่ี ส่ งผล ต่อ
คุณภาพผูเ้รียน เพื่อศึกษาปัจจยัของความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ 
ผูเ้รียน  เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจยัของ
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพผูเ้รียนและเพื่อเสนอแนวทางในการ
พัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน  กลุ่มตวัอย่างเป็น 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน  หัวหน้างานวิชาการ  
หั วหน้ างานประกัน คุณ ภาพการศึกษ า  
หวัหนา้งานบุคลากรสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2  จ านวน 
113 โรงเรียน รวมทั้งหมด 452 คน ซ่ึงไดม้า จาก 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม 

แบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale)  
ประกอบด้วยขอ้มูลส่วนตวั ระดบัความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของ สถานศึกษาและ 
ระดับคุณภาพผูเ้รียน สถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุคูณ  (Enter Multiple  
Regression Analysis)  
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.  ความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็น
องค์กรแห่งการเรียน รู้กับระดับ คุณภาพ
ผูเ้รียนของโรงเรียน ในสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ตวั
แปรอิสระของความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียน รู้มีความสัมพัน ธ์กับระดับ คุณภาพ
ผูเ้รียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2   
 2.  ปัจจยัของความเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพ

1 สาขาวิชาการวิจยัและสถิติทางวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลยับูรพา 
2 (ผูช่้วยศาสตราจารย)์ คณะศึกษาศาสคร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลยันครราชสีมา 
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ผูเ้รียน โรงเรียนในสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต  2 มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่ม ตัวแปร
อิสระอยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และสามารถสร้างสมการท านายเชิงเส้นตรง
ได้ ซ่ึงจากการวิเคราะห์ถดถอย เชิงพหุคุณ
สามารถค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณได้ ตวัแปรอิสระที่สามารถท านาย
ปัจจยัของ ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนคือ ปัจจยัด้านระบบ
องค์ความรู้ (X4 ) ปัจจยัดา้นระบบเทคโนโลย ี 
(X5 ) ซึ่ งตวัแปรทั้ง  2 ตวัแปรน้ีส่งผลต ่อ
คุณภาพผู้เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ 
(R  Square) = 0.424  โดยรวมไดร้้อยละ 42.40   

3.  ตวัแปรพยากรณ์หรือปัจจยัแต่ละ
ด้านของความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนนั้นปรากฏว่า ตวัแปร
ปัจจัยด้านระบบองค์ความรู้ (X4) ปัจจัยด้าน
ระบบ เทคโนโลยี  (X5) มี ความสั มพัน ธ์
ทางบวกและส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสามารถน า
สร้างสมการพยากรณ์ได้  จึงค านวณหาค่า 
สัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์พหุคูณ ค่าน ้ าหนัก
ความส าคญัของตวัแปรพยากรณ์ในรูปคะแนน                 
ซ่ึงคณะผู ้วิจ ัยได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัว
ท านายมาเขียนเป็นสมการโดยใช้คะแนนดิบ
ดงัน้ี 

 QUALITYY


= 1.944 +.158 X4+ .164 X5 
 

จากสมการถดถอยแสดงว่า เม่ือค่า X4 
เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้ค่า y เพิ่มข้ึน .158 
หน่วย  โดยพบว่าคะแนนดิบจะมีค่าเท่ากับ 
1.944 คะแนน กล่าวคือเม่ือค่าปัจจยัดา้นระบบ
องค์ความรู้ (X4 )   เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย 
จะส่งผลให้ค่าคะแนนดิบเพิ่มข้ึน .158 หน่วย 
และเม่ือปัจจัยด้านระบบเทคโนโลยี (X5) 
เป ล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะส่งผลให้ค่ า
คะแนนดิบเพิ่มข้ึน .164 หน่วย  
 และสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Z) ไดด้งัน้ี 

 QUALITYZ


= .211X4+ .232X5 
 
ค าส าคัญ : องค์การแห่งการเรียนรู้, คุณภาพ
ผูเ้รียน 
 
Abstract 

This research aims to investigate 
the relationship between factors of the 
learning organization that affect the quality 
of learners. To study the factors of  the  
learning organization affects the quality of  
learners and  to propose the development  of  
the learning organization that affect the  
quality  of  the learners. The sample was 
director,  head of academic, head of quality 
assurance, head of school personnel  in  113  
school  under the office of Chonburi  
Elementary Educational  Service  Area 2. 
The total of people were 452 which 
purposive sampling. The instrument was a 
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rating scale questionnaire consists of 
personal information, level of the learning 
organization and level of quality learners in 
the school. The statistics used mean, 
standard deviation and multiple regression 
analysis. The results showed that  

1. The relationship between the 
learning organization and the quality of  
learners in the school under  the office of 
Chonburi  Elementary Educational  Service  
Area 2 the  independent  variables  of  the  
learning organization  was  related  to  the  
quality  of  learners  in  the  schools  under  
the  office of  Chonburi  Elementary  
Educational  Service  Area 2.  

2. Factors of the  learning  
organization  had  a linear relationship  with  
the independent  variables  quality of  
learners in  the schools under  the  office of  
Chonburi  Elementary Educational  Service  
Area 2  was statistically significant at the 
0.05 level  and can create a linear equation. 
The result of linear regression analysis can 
calculate the multiple correlation coefficient. 
The  independent  variables  of  the  factors  
that  can  predict  learning  organization  in 
which affecting the quality of  learners are 
cognitive system factors (X4)  technology 
factors (X5). The two variables are variables 
which affect the quality of learners 
statistically significant at the 0.05 level, 

with a coefficient of determination (R 
Square) = 0.424 by 42.40 percent. 

3. The factors of  the  learning  
organization affecting to quality of  
learners showed  that variable factors of  
cognitive  systems (X4)  technology  factors  
(X5) were correlated  positively to the 
quality of  learners are statistically 
significant at the 0.05 level. The prediction 
equation can calculate the multiple 
correlation coefficient, and the weight of the 
variables predicted scores. The researchers 
have taken the coefficients of the predictor 
is modeled using the raw score. 

 QUALITYY


= 1.944 +.158X4+ .164X5 
 
From the  prediction  equation  

suggests  that  an  increase  of  one  unit  on  
the  X4  will result in a value of y  increases 
by 0.158 units. The raw score points  is 
1.944  when the cognitive system factors 
(X4) increase  of  1 unit  the  result of  raw 
score will  increase of  0.158 units  and  
technology factors (X5) increase  of  1 unit  
the  result of  raw score will  increase of  
0.164 units and standard score were as 
follows: 

 QUALITYZ


= .211X4+ .232X5 

 
Keywords : Learning  Organization, The 
quality of  learners 
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 บทน า   
 ในปัจจุบันยุคโลกาภิวตัน์ส่งผลให้
สังคมโลกเกิดการเป ล่ียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมืองสังคม เทคโนโลยี รวมทั้ง
การศึกษาอย่างรวดเร็ว มีการเปล่ียนผ่านจาก
สั งคม ท่ี ให้ ค วามส าคัญ กับ เท คโนโลยี
สารสนเทศหรือสังคมท่ีมีสารสนเทศเป็นฐาน 
(information-based society) เป ็ น ส ัง ค ม
เศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge-based society 
and economy) ซ่ึงใช้ความรู้เป็นฐานความรู้ 
จึงถือเป็นปัจจยัท่ีจะสร้างความได้เปรียบเชิง
การแข่งขันได้อย่างย ัง่ยืน องค์ความรู้ของ
มนุษยใ์นองคก์รหรือการมีทุนมนุษย์ (human 
capital) ท่ีเป็นแรงงานท่ีมีความรู้ (knowledge 
worker) เป็นรากฐานท่ีส าคญัยิ่งในการพฒันา
องค์กรให้เจริญรุดหน้ารวดเร็วยิ่งข้ึน ดังนั้น 
ปัจจยัส าคญัของการพฒันาในขณะท่ีโลกมี
ความเจริญ  มีการเปลี่ยนแปลงและมีการ
แข่งขนัที่สูง คือ คุณภาพของคนที่จะตอ้ง
ได ้รับการพฒันาให ้ดีขึ้น  ซ่ึ งการพฒันา 
ค ุณ ภ าพ ข อ งบ ุค ค ลนั ้น  เค รื่ อ งม ือ ที ่มี
ประสิท ธิภาพ เป็นกระบวนการท่ีท าให้      
เกิดความรู้และเป็นท่ียอมรับก็คือการศึกษา 
อีกทั้งนโยบายในการจดัการศึกษาของชาติ
ต าม จุด มุ่ งห ม ายของ รัฐธรรม นูญ แ ห่ ง
ราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2550  (วีระชยั คลา้ย
ทอง, 2550)  ซ่ึงในการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด
และวิ ธีการท างานของคนและองค์การ             
ในสั งคมใหม่ ให้ เป็นสั งคมฐานความ รู้ 
ประชาชน สามารถคิดสร้างสรรคผ์ลงานและ
นวตักรรมใหม่ๆ รวมทั้งมีการถ่ายทอดและ

เช่ือมโยง  ความรู้ ความสามารถของตนสู่
สังคมใหก้วา้งขวาง รวดเร็ว  
 ดงันั้น  องค ์การทางการศึกษาที ่มี
ค ว าม ส าคัญ ต่ อ ก ารจัด ก าร ศึ ก ษ าข อ ง
ประ เทศชาติอย ่างยิ ่ง  โดยโรง เรียน เป็น
องค์การให้บริการท่ีผูกพนักับเร่ืองของการ
สอนและการเรียน รู้ เป็นหลัก  เป้ าหมาย
สุดท้ายของโรงเรียนก็ คือการเรียนรู้ของ
นกัเรียน ดงันั้นในบรรดาองค์การประเภท
ต่างๆ เหล่านั้น โรงเรียนจึงควรเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้มากกว่าองค์การประเภทใดๆ 
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548 : 5) อย่างไรก็ตาม 
องค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organization) 
เป็นแนวโน้มใหม่ท่ีได้รับความสนใจเป็น
อย่างสูง ในแวดวงวิชาการและการบริหาร
จดัการท่ีมุ่งทั้งปรับเปล่ียนและพฒันาองคก์าร 
โดยการเน้นท่ีการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน โดยสร้าง
จากคนขา้งในองค์การท่ีอยู่กบัปัญหาจะตอ้ง
เรี ย น รู้ วิ ธี ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า  เพื่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่ดี ที่คุม้ค่า เรียนรู้ เป็นทีมให้
ประโยชน์ทั้งบุคคล ทีม และองค์การไปใน
ตวั  คิดท าส่ิงใหม่ แตกต่างและดีกวา่เดิม เป็น
การพฒันา เจตคติ ค่านิยม นอกเหนือจาก
ทกัษะฝีมือ  และผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย 
แน่นอนแนวทางการพฒันาเช่นน้ี จะผูกโยง
ระบบ เข้ากับป รัชญาและวิสั ยทัศ น์ของ
องคก์าร โดยจะพฒันาการเรียนรู้ไดท้ั้งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การเรียนรู้แบบ
เงียบๆ อาจให้ผลส าเร็จที่แทจ้ริงแก่องค์การ
ไดม้ากกว่ามีคนมาสอนสั่ง (วีระวฒัน์  ปันนิ
ตามยั, 2544 : 4) 
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 แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็น
แนวคิดใหม่ท่ีน ามาใช้บริหารองค์กรท่ีเน้น
การพฒันาทรัพยากร มนุษย์ในองค์กรให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา  บุคลากร  
ในองค์กรจะต้องมีความรู้ มีความสามารถ
และมีความเช่ียวชาญอย่างแท้จริง โดยการ
มุ่งมัน่พฒันาตนเอง เพิ่มพูนความรู้และทกัษะ
อย่างต่อเน่ืองด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอด
ชี วิ ต  ซ่ึ งค ว าม ส าคัญ ข อ งอ งค์ ก รแ ห่ ง          
การเรียนรู้ดงักล่าว สถานศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึง
เป็นหน่วยงานหลักท่ีจะต้องมีการบริหาร
จดัการให้มีสภาพ ลกัษณะและการปฏิบติัใน
เร่ืองนั้นๆ ให้เป็นไปตามแนวทางองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ และจากทัศนะของ  ฮอย และมิ
ส เก ล  (Hoy & Miskel, 2001) ก ล่ า ว ว่ า 
โรงเรียนควรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
มากกว่าองค์การประเภทใดๆ ทั้งส้ิน เพราะ
โรงเรียนเป็นแหล่งในการสร้างวฒันธรรม
การเรียนรู้ให้เกิดกับบุคลากรทุกระดับให้มี
การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
ท างานร่วมกันเป็นทีม รวมถึงการปรับปรุง
ความคิดและการท างาน  อย่างเป็นระบบ 
วฒันธรรมการท างานเป็นทีมและเครือข่าย 
บรรยากาศท่ีสนบัสนุน ระบบการเอ้ืออ านาจ 
(Empowerment) ให้แก่บุคลากรในองค์การ 
การเคารพศกั ด์ิศ รีความเป็นมนุษย  ์การ
ยอมรับในความแตกต่างของบุคคล ความเท่า
เท ียมกนั  ความมีอิสระในการตดัสินใจ
แก้ปัญหาของตน เองการกระจายความ

รับผิดชอบ และการตดัสินใจแกปั้ญหาไปสู่ผู ้
ปฏิบติั เป็นตน้ 
 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุ รี เขต 2 เป็น
องค์การทางการศึกษา  ท่ีมุ่งพฒันาศกัยภาพ
ขององค์การให้มีประสิทธิภาพ และพฒันา
ผู ้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้ งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อเป็นสมาชิก
ท่ี ดี ข อ ง สั ง ค ม ต าม เจ ต น า ร ม ณ์ ข อ ง
พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 จากความส าคัญ คณะผูว้ิจยัมีแนวคิด
และความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัของความ
เป็ นองค์ก ารแห่ งการเรียน รู้ ท่ี ส่ งผล ต่อ
คุณ ภาพผู ้ เรี ยนของโรง เรียน ใน  สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 อนัจะเป็นขอ้มูลเพื่อให้ประจกัษ์
ในการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาของ
ไทย  ทั้งสามารถใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันา
องคก์ารทางการศึกษาต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัของความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยของความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ผูเ้รียน 

3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจยั
ของความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพผูเ้รียน 
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สมมติฐานของการวจัิย 
 ปัจจยัของความเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพ
ผูเ้รียนและสามารถท านายคุณภาพผูเ้รียนได้
ทุกตวัแปร 
 
กรอบแนวคิด 

ทฤษฏีองค์การแห่งการเรียนรู้ มาร์ค
วอด์ท และ เรโนล์ด (Marguardt & Reynolde, 
1994) กล่าวว่าเป็นองค์กรท่ีมีบรรยากาศท่ี
กระตุ้นการเรียนรู้ของบุคคล และกลุ่มให้
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยใช้กระบวนการคิด 
วพิากษว์ิจารณ์ เพื่อความเขา้ใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
มีวิธีการเรียนรู้ท่ีเป็นพลวตั โดยอาศัยการ
เรียนรู้ การจัดการ และการใช้ความรู้เป็น
เคร่ืองมือไปสู่ความส าเร็จ ควบคู่ไปกบัการใช้

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัซ่ึงประกอบดว้ยระบบ
ย่อยๆ ที่ส าคญั 5 ระบบ คือ  1) การเรียนรู้ 
(Learning) ซ่ึงเป็นลกัษณะของพลวตัรการ
เรียน รู้ (Learning Dynamics)  2) อ งค ์ก ร 
(Organization) ซึ ่ ง มุ ่ง เน ้น ก ารก ล ่า ว ถ ึง         
ก า ร ป รั บ เป ล่ี ย น อ ง ค์ ก ร  (Organization 
Transformation)  3) บุคคล (People) ซ่ึงเป็น
การกล่าวถึงการเสริมอ านาจบุคคล (People 
Empowerment) 4) ความรู้ (Knowledge) เป็น
การจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
5) เทคโนโลยี (Technology) เป็นการปรับใช้
เทคโนโลยีในองค์กร (Technology Application) 
โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชส้ าหรับ
การจดัการความรู้ การเรียนรู้ในองคก์รส าหรับ
สมาชิกทุกระดบั และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัองค์กรใน
การใชเ้ทคโนโลยนีั้นๆ  

 
จากกรอบแนวคิดขา้งตน้  สามารถเขียนเป็นแผนภาพท่ีแสดงถึงกรอบแนวคิดส าหรับการวจิยัดงัน้ี 

ตัวแปรพยากรณ์            ตัวแปรเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1.1 ปัจจยัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน 

องค์การแห่งการเรียนรู้   
X1 ระบบการเรียนรู้ 
X2 ระบบองคก์าร 
X3 ระบบสมาชิก 
X4 ระบบองคค์วามรู้  
X5 ระบบเทคโนโลย ี
 

คุณภาพผู้เรียน 
1 มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
2. มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
3. มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รัก
การเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
4.มีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบคิด
สร้างสรรค ์ ตดัสินใจ 
5.ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 
6. มีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ป ระช าก ร  ได้แ ก่  ผู ้อ  าน วยก าร
โรงเรียน  และครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ  านวน 
113 โ ร ง เรี ย น  ร ว ม ทั้ง ห ม ด  1,324 ค น       
ปี ก า ร ศ ึก ษ า  2 5 5 5  ก ลุ ่ม ต วั อ ย ่า ง เป็ น
ผู ้อ  านวยการโรงเรียนหัวหน้างานวิชาการ
หั วหน้ างานประกัน คุณ ภาพการศึกษ า  
หัวหน้างานบุคลากร สังกัดส านักงานเขต
พื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุ รี เขต2 
จ านวน 113 โรงเรียน รวมทั้ งหมด 452 คน 
ได้มาจากการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง  
(Purposive  Sampling) 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  เป็นแบบสอบถามท่ีคณะผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึนโดยศึกษาจากเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
แล้วมาสร้างเป็นประเด็นข้อค าถามความ
คิดเห็นออกเป็น  3  ตอน  ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบ
แบบสอบถาม   
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบั
ค ว าม เป็ น อ งค์ ก รแ ห่ งก าร เรี ยน รู้ข อ ง
สถานศึกษา ตามแนวคิดของ Marquardt ท่ีได้
อธิบายว่าความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มี
องค์ประกอบย่อย 5 ระบบคือ  1) ระบบการ
เรี ย น รู ้ (Learning subsystem)  2) ร ะ บ บ
องค์การ (Organization subsystem)  3) ระบบ
สมาชิก (People subsystem)  4) ระบบองค์
ความรู้ (Knowledge subsystem)  5) ระบบ

เทคโนโลยี  (Technology subsystem) น ามา
สร้างเป็นขอ้ค าถามชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating  Scale) 5 ระดบั ตามแนวของลิค
เอิร์ท (Likert) คือ ระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด  
ระดับการปฏิบัติมาก  ระดับการปฏิบัติปาน
กลาง  ระดับการปฏิบัติน้อยและระดับการ
ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด จ านวน 41 ขอ้ 
 ตอนท่ี  3 ระดับความส าเร็จของ
ส ถ าน ศึ ก ษ า ใน ด้ าน คุ ณ ภ าพ ผู้ เ รี ย น  
ประกอบดว้ย มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะ
ท่ีดีและมีสุนทรีภาพ  มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมี
คุณธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มาตรฐาน
ท่ี 3 ผูเ้รียนมีทกัษะแสวงหาความรู้ดว้นตนเอง 
รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจ
แก้ ปั ญ ห าได้ อ ย่ าง มี ส ติ ส ม เห ตุ ส ม ผล 
มาตรฐานท่ี 5 ผู ้เรียนมีความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นตามหลกัสูตรและมาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียน
มีทกัษะในการท างาน รักการท างานสามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตมาสร้างเป็นขอ้ค าถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามแนว
ของ ลิเคิร์ท (Likert) คือ ระดับคุณภาพมาก
ท่ีสุด  ระดบัคุณภาพมาก ระดบัคุณภาพปาน
กลาง ระดับคุณภาพน้อยและระดบัคุณภาพ
น้อยท่ีสุด จ านวน 26 ข้อ ซ่ึงมีค่าความเท่ียง 
เท่ากบั 0.918 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแต่
ละโรงเรียนได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 
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113 โรงเรียน  จากนั้ นท าก ารตรวจสอบ
แบบสอบถามโดยคัดฉบับท่ีไม่สมบูรณ์
ออกไป จนกระทัง่ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์
สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ จ  านวน 430 ชุด 
จากท่ีส่งไปทั้งหมดจ านวน  452 ชุด คิดเป็น 
ร้อยละ 95.13  
 

สรุปผลการวจัิย  
1. ความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็น

องค์กรแห่งการเรียน รู้กับระดับ คุณภาพ
ผูเ้รียนของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็น
ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี  1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้กบัระดบัคุณภาพผูเ้รียนของ
โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 

 Yคุณภาพผูเ้รียน X1 ระบบการเรียนรู้ X 2 ระบบองคก์าร X3 ระบบสมาชิก X4 ระบบองคค์วามรู้ X5 ระบบเทคโนโลยี 

Yคุณภาพผูเ้รียน 1.000      
X1 ระบบการเรียนรู้ .882** 1.000     
X 2 ระบบองคก์าร .852** .882** 1.000    
X3 ระบบสมาชิก .835** .842** .832** 1.000   
X4 ระบบองคค์วามรู้ .665** .686** .679** .678** 1.000  
X 5 ระบบเทคโนโลยี .582** .596** .592** .603** .565** 1.000 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
 จากตาราง พบว่า ความสัมพัน ธ์
ระหว่างความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้กับ
ระดับคุณภาพผูเ้รียนของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ตวัแปรอิสระของความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับ
ระดับคุณภาพผูเ้รียนของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2   

 2.  ปัจจยัของความเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพ
ผูเ้รียน โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
  2.1 ปัจจยัของความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนของ
โรงเรียนปรากฏผลดงัน้ี 
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ตารางท่ี  2  การวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณปัจจยัของความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพผูเ้รียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
Regression 35.992 5 7.198 65.836* .000a 
Residual 48.874 447 .109   
Total 84.865 452    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

   
จากตาราง พบว่า  ผลการวิเคราะห์

ปัจจยัของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่ม ตวัแปร

อิสระอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
และสามารถสร้างสมการท านายเชิงเส้นตรง
ได้ ซ่ึงจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคุณ
สามารถค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณได ้

 
ตารางท่ี  3   ปัจจยัของความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยวธีิการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  
 

ตัวแปร B SE t Beta Sig 

ค่าคงท่ี (Constant) 1.944 .121 16.125  .000 

X1 ระบบการเรียนรู้ .047 .063 .737 .062 .462 

X 2 ระบบองคก์าร .076 .070 1.083 .101 .279 

X3 ระบบสมาชิก .084 .060 1.389 .117 .166 

X4 ระบบองคค์วามรู้ .158 .056 2.815* .211 .005 

X 5 ระบบเทคโนโลย ี .164 .037 4.488* .232 .000 

R    = 0.651 Adjusted R Square = 0.418   
R2  = 0.424 SE = 0.331   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  
จากตารางผลการวิ เคราะห์พบว่า     

ตวัแปรอิสระท่ีสามารถท านายปัจจยัของความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ

ผูเ้รียนคือ ปัจจัยด้านระบบองค์ความรู้ (X4) 
ปัจจยัด้านระบบเทคโนโลยี (X5) ซ่ึงตวัแปร
ทั้ ง 2 ตัวแปรน้ี ส่งผลต่อส่งผลต่อคุณภาพ
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ผูเ้รียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) = 
0.424  โดยรวมไดร้้อยละ 42.40  
 3.  ผลการวิเคราะห์ตัวแปรพยากรณ์
หรือปัจจยัแต่ละดา้นของความเป็นองคก์รแห่ง
การเรียน รู้ ท่ี ส่ งผลต่อคุณภาพผู ้เรียนนั้ น 
ปรากฏว่า ตวัแปรปัจจยัด้านระบบองค์ความรู้ 
(X4) ป ัจ จ ยัด ้าน ระบบ เทคโน โลย ี (X5)           
มีความสัมพนัธ์ทางบวกและส่งผลต่อคุณภาพ
ผูเ้รียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และสามารถน าสร้างสมการพยากรณ์ได้ จึง
ค านวณหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์พหุคูณ 
ค่าน ้ าหนกัความส าคญัของตวัแปรพยากรณ์ใน
รูปคะแนน ซ่ึงคณะผูว้ิจยัไดน้ าค่าสัมประสิทธ์ิ
ของตัวท านายมาเขียนเป็นสมการโดยใช้
คะแนนดิบดงัน้ี 
 

  QUALITYY


= 1.944 +.158X4+ .164X5 
  

จากสมการถดถอยแสดงวา่ เม่ือค่า X4 
เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้ค่า y เพิ่มข้ึน .158 
หน่วย โดยพบว่าคะแนนดิบจะมีค่าเท่ากับ 
1.944 คะแนน กล่าวคือเม่ือค่าปัจจยัดา้นระบบ
องค์ความรู้ (X4)   เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย 
จะส่งผลให้ค่าคะแนนดิบเพิ่มข้ึน .158 หน่วย 
และเม่ือปัจจัยด้านระบบเทคโนโลยี (X5) 
เป ล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะส่งผลให้ค่ า
คะแนนดิบเพิ่มข้ึน .164 หน่วย 
 และสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Z) ไดด้งัน้ี 

 QUALITYZ


= .211X4+ .232X5 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 วิ เค ราะ ห์ ปั จจัยของความ เป็ น
องค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ผูเ้รียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
พบว่า  ตัวแปรอิสระท่ีสามารถท านายปัจจัย
ของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพผูเ้รียนคือ ปัจจยัด้านระบบองค์
ความรู้ (X4 ) ปัจจยัดา้นระบบเทคโนโลยี (X5) 
ซ่ึงตัวแปรทั้ ง 2 ตัวแปรน้ีส่งผลต่อส่งผลต่อ
คุณภาพผูเ้รียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ 
(R2) = 0.424  โดยรวม ได้ร้อยละ 42.40  จาก
ผลการวิเคราะห์ตวัแปรพยากรณ์หรือปัจจยัแต่
ละด้านของความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนนั้นปรากฏวา่  ตวัแปร
ปัจจยัดา้นระบบองค์ความรู้ (X4) ปัจจยัดา้น
ระบบ เทคโนโลยี  (X5) มี ความสั มพัน ธ์
ทางบวกและส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสามารถน า
สร้างสมการพยากรณ์ได้  จึงค านวณหาค่าสัม
ประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุ คูณ  ค่ าน ้ าหนัก
ความส าคญัของตวัแปรพยากรณ์ในรูปคะแนน  
ซ่ึงคณะผู ้วิจ ัยได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัว
ท านายมาเขียนเป็นสมการโดยใช้คะแนนดิบ
ดงัน้ี 

 QUALITYY


= 1.944 +.158 X4+ .164 X5 
  

จากสมการถดถอยแสดงวา่ เม่ือค่า X4 
เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้ค่า y เพิ่มข้ึน .158 
หน่วย โดยพบว่าคะแนนดิบจะมีค่าเท่ากับ 
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1.944 คะแนน กล่าวคือเม่ือค่าปัจจยัดา้นระบบ
องคค์วามรู้ (X4) เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะ
ส่งผลให้ค่าคะแนนดิบเพิ่มข้ึน .158 หน่วย 
และเมื่อปัจจยัด ้านระบบเทคโนโลยี (X5) 
เป ล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะส่งผลให้ค่ า
คะแนนดิบเพิ่มข้ึน .164 หน่วย  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของวิโรจน์ สารรัตนะ และอญัชลี 
สารรัตนะ (2545) ไดศึ้กษาวิจยัปัจจยัทางการ
บริหารกบัความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนประถมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9 
พบว่า การศึกษาสมการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม 
โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า 
ปัจจยัทางการบริหารทั้ง 10 ปัจจยัประกอบดว้ย 
1) การพฒันาการเป็นองค์การวิชาชีพ  2) การ
จูงใจเชิงสร้างสรรค์  3) การสร้างวฒันธรรม
และบรรยากาศองค์การเชิงสร้างสรรค์  4) การ
บริหารหลักสูตรและการสอน  5) การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ 6) การพัฒนากลุ่มบริหาร
ตนเองและการติดต่อส่ือสาร 7) การเป็นผูน้ า
แห่งการเปลี่ยนแปลง  8) การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและนวตักรรม 9) การพฒันา
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน  10) การ
ตดัสินใจรวมและมีวิสัยทศัน์ร่วม ส่วนในดา้น
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
บริหาร ซ่ึ งทั้ ง 10 ปัจจัย มีความสัมพันธ์
ระหว่างกนัอยู่ในระดบัมากอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติและต่างมีความสัมพนัธ์ในทางบวก
ทุกตวัต่างรวมกนัพยากรณ์ความเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ไดถึ้งร้อยละ 46.30 และพบว่า
มี 3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่ง

การเรียน รู้ได ้อย ่างมี และสอดคล ้องกบั
งานวิจยัของ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เบ ร์ เรี ย ร์ม าร์  แ ล ะบ รีด ีส  (Bierema and 
Berdish, 1999) ว่า การเรียนรู้ในองค์กร  ทั้ ง
การเรียนรู้ในระดบับุคคล  ระดบักลุ่ม และ 
ระดบัองค์กร ย่อมส่งผลต่อองค์กรใหญ่ และ
ชุมชน นอกจากนั้นยงัส่งผลต่อความส าเร็จใน
การเป็นลกัษณะ  การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ โดยกรอบการวิจยัในคร้ังน้ียึดแนวคิด
ทฤษฎีของมาร์ควอดท์ (Marquardt, 1996)    
ท่ีกล่าวว่าความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
ซึ่ ง ป ระกอบด ้ว ย  5 องค ์ป ระกอบ  ค ือ       
1) องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ในองค์กร    
2) องค์ประกอบดา้นองคก์ร 3) องค์ประกอบ
หลกัดา้นเสริมสร้างการมอบอ านาจบุคคล 4) 
องคป์ระกอบหลกัดา้นการจดัการความรู้ และ 
5) อ งค์ป ระกอบห ลัก ด้ าน เท ค โน โล ยี 
สอดคล้องกบัแนวคิดของเก็พฮาร์ท มาร์สิค 
และบิวเรน  (Gephart, Marsick, & Buren, 
1997) ท่ีว่าโครงสร้างองค์การ วิสัยทศัน์และ
กลยุทธ์ท่ีเหมาะสม วฒันธรรมองค์การ และ
การใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยท่ีสนับสนุน
พฒันาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ นอกจากน้ี
ผลการวิจัยของรีซ  (Reece, 2004) ยงัพบว่า
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ได้แก่ 
ภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ วฒันธรรมองค์การการ
บริหารทรัพยากรบุคคล บทบาทในสังคม การ
เขา้ถึงขอ้มูลความรู้  แหล่งขอ้มูลความ รู้ 
นวตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์การส่ือสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงได้
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ทัว่โลก เช่นเดียวกบัผลการวิจยัของวรวรรณ 
วาณิชยเ์จริญชยั (2548) ท่ีพบวา่องค์ประกอบ
ของระบบการสร้างความรู้ดว้ยวิธีการเรียนรู้
เป็นทีมประกอบด้วย วฒันธรรมองค์การ 
ภาวะผูน้ าเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีม และการ
ประเมินผลและสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อมัพร ปัญญา (2553) วา่ องคก์รท่ีมีการเรียนรู้ 
ตลอดเวลานั้ นเป็นกระบวนการ ท่ีมีลักษณะ
เคล่ือนไหว และบุคลากรในองค์กรต้อง   
เสาะแสวงหาความรู้มาแบ่งปัน และเผยแพร่      
ซ่ึงกันและกัน เพื่อพฒันางานในหน้าท่ีให้มี 
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นการจดัระบบ
ด าเนินการ ในองคก์รท่ีท าให้บุคลากรสามารถ
เขา้ไปมีส่วนร่วม ในการแบ่งปันความคิด 
ข่าวสาร ขอ้มูล การเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประสิทธิผลของโรงเรียน  ท าให้บุคลากรทุก
ระดับสามารถร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั
ด ้วยการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  และ
กรณีศึกษาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
แบ่งปัน การเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
 
 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้ 

 จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัของความ
เป็ นองค์การแห่ งการเรียน รู้ ท่ี ส่ งผล ต่อ
คุณ ภ าพ ผู ้ เรี ยน ของโรง เรี ยน ในสั งกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชล บุ รี  เขต  2 เกิ ดภาวะ ร่วม เส้นตรงพ หุ 
(Multicollinearity) ท่ีตวัแปรในการวิจยัท่ีเป็น
ตัวแปรต้นหลายตัวมีความสัมพันธ์กันสูง 
และมีผล ต่อการวิ เคราะห์ถดถอยท าให ้      
ผลการวิเคราะห์มีความคาดเคล่ือนไปจาก
ความเป็นจริง 

2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาและท าการวิจัย

ปัจจัยท่ี ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้โดยเพิ่ มตัวแปรในด้านการท างาน      
มากข้ึน 

2.2 ควรศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ี
มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน 

2.3 ควรท าการศึกษาความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาตาม
ทรรศนะของผูป้กครองนักเรียน  กรรมการ
สถานศึกษา และชุมชน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
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