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ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
The relationship between learning atmosphere of schools in 

Loei Primary Educational Service Area Office 2 
 

อภิศักดิ์  ธรรมกลุ1  ภควรรณ  ลุนส ำโรง2 
 

บทคัดย่อ  
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษำบรรยำกำศองค์กำรของสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2 2) เพื่อศึกษำกำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2  3) เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบรรยำกำศองค์กำรและกำรเป็นองค์กำรแห่งกำร
เรียนรู้ของสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2   กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย  ได้แก่  
ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2  จ ำนวน  322   คน เครื่องมือท่ีใช้
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัย  เป็นข้อค ำถำมแบบมำตรประมำณค่ำ   5  ระดับ  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็น
แบบสอบถำมมีลักษณะมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ  กำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงตำมเนื้อหำโดยผู้เช่ียวชำญ 
จ ำนวน 5 คน ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง 0.60-1.00 และหำค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีหำค่ำสัมประสิทธ์ิแอล
ฟ่ำ  ของครอนบำค  (Cronbach’s Coefficient Alpha) มีค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำมทั้งฉบับ 0.98 วิเครำะห์
ข้อมูลโดยกำรหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือ ค่ำเฉลี่ย, สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
ค่ำควำมสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

1. บรรยำกำศองค์กำรของสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย   เขต 2 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ บรรยำกำศองค์กำรของสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2 โดย
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ ด้ำนกำรยอมรับ กับด้ำนกำรสนับสนุน รองลงมำ คือ ด้ำน
มำตรฐำน และด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้ำนควำมรับผิดชอบ 

2. ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ ของสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 
2 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ ด้ำนควำมรอบรู้แห่งตน รองลงมำ คือ ด้ำนกำร
คิดอย่ำงเป็นระบบ ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้ำนกำรเรียนรู้ของทีม 

3.   ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบรรยำกำศองค์กำรกับกำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำใน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2 มีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ในระดับสูงมำก (r=0.836) ทุกด้ำนมี
ควำมสัมพันธ์กันทำงบวกอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 
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Abstract  
This research has the following objectives: 1) To study the organizational atmosphere of 

educational institutions in the primary education service area office loei district 2 2) to study as a 
learning organization of educational institutions in the primary education service area office district 
2 3) To study the relationship between the organizational climate and being a learning organization 
of educational institutions in the primary education service area office 2, the samples used in the 
research were teachers and administrators of educational institutions in the office area elementary 
education in loei district 2, total of 322 people tools used to collect research data the 
questionnaire was a 5-level estimation questionnaire the research tool was a questionnaire with 5-
level estimation scales the content validity was examined by 5 experts. conformity Index 0.60-1.00 
and find the confidence value by using Cronbach's alpha coefficient method. had the confidence 
value of the questionnaire. Entire issue 0.98  analyze the data by finding the mean. Standard 
deviation the statistics used to analyze the data are mean, standard deviation Pearson correlation 
coefficient the research results were found that 

1. Organizational atmosphere of educational institutions in the primary education service 
area office beyond district 2 the results of the research were the organizational atmosphere of 
educational institutions in the primary education service area office beyond district 2 overall was at 
a high level the side with the highest average value was the acceptance side with support, followed 
by standards and the side with the least average being responsibility. 

2. As a learning organization of educational institutions in the primary educational service 
area office beyond district 2, overall at the highest level the side with the highest average was self-
knowledge, followed by systematic thinking the aspect with the least average was the learning of 
the team. 

3. Relationship between the organizational climate and the learning organization of 
educational institutions in the primary education service area office beyond district 2 had a very 
high level of correlation coefficient (r = 0.836)  Plus statistically significant at the level of 0.01 
Keywords : Organization atmosphere, relationship, learning 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  

ในศตวรรษที่ 21 สภำวกำรณ์ปัจจุบันทั่วโลกก ำลังเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำงๆมำกมำย เช่น ด้ำน
สังคมวัฒนธรรม กำรเมือง เศรษฐกิจ กำรศึกษำ เทคโนโลยี และกำรสื่อสำรซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว
ส่งผลให้วิถีชีวิตของบุคคลมีกำรปรับเปลี่ยนภำยใต้ควำมเร่งรีบ และกำรแข่งขันที่สูงขึ้นเพื่อตอบสนองกำรด ำเนินชีวิต
ของตนเอง จะเห็นได้ว่ำยุคนี้มีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อระบบต่ำง ๆ มำกมำย หนึ่งในมิติกำร
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ ระบบกำรศึกษำต้อง “ก้ำวข้ำมสำระวิชำ”ไปสู่กำรเรียนรู้ “ทักษะเพื่อกำรด ำรงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21” ที่ครูสอนไม่ได้ นักเรียนต้องเรียนเอง แต่ครูต้องออกแบบกำรเรียนรู้และอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อให้ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของกำรสร้ำงอำชีพ โดยช่วยขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ
และสังคม น ำมำซึ่งควำมควำมเจริญรุ่งเรืองของประเทศชำติ (วิจำรณ์ พำนิช, 2555) 

ทั้งนี้สภำวกำรณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วตำมกระแสโลกำภิวัตน์ ส่งผลให้ทุกองค์กำรเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนองค์ควำมรู้และกระบวนกำรบริหำรกำรพัฒนำองค์กำรให้มีศักยภำพ จงมีควำมส ำคัญต่อควำมอยู่รอด 
และควำมก้ำวหน้ำขององค์กำร โดยอำศัยควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ ซึ่งบุคลำกรทุกคนในองค์กำรจ ำเป็นต้อง
พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของตนเอง ให้สำมำรถใช้ในกำรปฏิบัติงำนในองค์กำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น (ธีระ 
รุญเจริญ, 2553) สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในโรงเรียนเป็นคุณลักษณะที่ส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนและ
บุคลำกรของโรงเรียนในฐำนะที่เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ต้องเป็นสภำพของกำรเรียนรู้และก่อเกิดเป็นชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้เพื่อให้รู้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น และสำมำรถด ำเนินชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข (เสริมศักดิ์ วิศ ำลำ
ภรณ์, 2552) 

จำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ถือเป็นแผนแม่บทหลักในกำร
พัฒนำประเทศที่ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นกฎหมำยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 
กันยำยน 2564 นั้นมีหลักกำรส ำคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ” มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีส ำหรับคนไทย
พัฒนำคนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัยใฝ่รู้มีควำมรู้มีทักษะมีควำมคิดสร้ำงสรรค์มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคมมี
คุณธรรมและจริยธรรมและกระทรวงศึกษำธิกำรได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพ
คนของประเทศภำยใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรมมีคุณภำพชีวิตที่ดีมีควำมสุขในสังคม” และยัง
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ผลิตพัฒนำครูคณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มุ่งหวังให้มีกำรผลิตครู
ได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภทและมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพสำมำรถใช้
ศักยภำพในกำรสอนได้อย่ำงเต็มที่ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติส ำนักนำยกรัฐมนตรี (2560) 

ทุกวันนี้องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้จึงเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญส ำหรับองค์กำร เพื่อกำรจัดกำรเพรำะมีกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลำ ย่อมมีผลกระทบต่อทุกๆองค์กำร องค์กำรที่สำมำรถเข้ำสู่เส้นชัยเป้ำหมำยได้
นั้นองค์กำรจะต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงตัวมันเอง และต้องสนองตอบต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนั้นๆด้วย เช่น มี
กำรพัฒนำสิ่งใหม่ๆและปรับปรุงควำมสำมำรถหลักขององค์กำรและปรับปรุงพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรซึ่งท ำให้เกิด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับคู่แข่งได้ องค์กำรทั้งหลำยต้องต่อสู้กันในเชิงต้นทุนที่ต่ ำกว่ำของคู่แข่งขัน องค์กำรต้อง
พยำยำมหำทุกๆโอกำสเพื่อจะใช้ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและระบบข้อมูล มีกำรสร้ำงกลยุทธ์และกำรจัดกำรโดย
โครงสร้ำงที่เหมำะสม เพื่อที่จะสร้ำงประสิทธิผลให้องค์กำรมำกข้ึน (วิเชียร วิทยอุดม, 2554) 

สถำนศึกษำซึ่งเป็นองค์กำรทำงกำรศึกษำและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กำรทำงสังคมที่มีบุคลำกรในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ และมีกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
สติปัญญำ และคุณธรรม ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังนั้นสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนเป็นองค์กำรทำงกำรศึกษำที่มีควำมส ำคัญต่อกำรศึกษำของประเทศและสอดคล้องกับกำรพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในหลำยแนวทำงในกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-
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2561)ของรัฐบำล จะส่งผลท ำให้ประชำชนเกิดกำรศึกษำตลอดชีวิต (Life Long Education) ท ำให้เกิดสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ (Knowledge-base Society) และเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Communities) 

กำรสร้ำงองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ จะช่วยท ำให้เกิดคุณค่ำขึ้นภำยในวัฒนธรรมองค์กำรท ำให้โรงเรียนมีควำม
เข้มแข็ง สอดรับกำรกำรเป็นสถำบันกำรศึกษำที่ต้องกำรบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ และนโยบำยต่ำง ๆ เหล่ำนี้จะ
ไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ หำกขำดควำมร่วมมือและทัศนคติที่ดีจำก ครู ซึ่งถือเป็นก ำลังขับเคลื่อนส ำคัญร่วมกับแนวคิดของ 
ฮอยและมิสเกล (Hoy, & Miskel, 2001:3) กล่ำว องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ หมำยถึง องค์กำรที่สมำชิกได้พัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของตนเพื่อกำรสร้ำงงำนและกำรบรรลุเป้ำหมำยแห่งงำนอยู่อย่ำงต่อเนื่อง เป็นท่ีซึ่งแนวคิดแปลกๆ ใหม่ๆ 
ได้รับกำรกระตุ้นให้มีกำรแสดงออก เป็นท่ี ซึ่งควำมทะเยอทะยำนและแรงบันดำลใจของกลุ่มสมำชิกได้รับกำรสนับสนุน
และส่งเสริมเป็นที่ซึ่งสมำชิกขององค์กำรได้เรียนรู้ถึงวิธีกำรเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเป็นที่ซึ่งองค์กำรเองได้มีกำรขยำย
ศักยภำพ เพื่อกำรแก้ไขปัญหำและกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่องส่วน ไคเซอร์ (Kaiser, 2000) ได้
สนับสนุนแนวคิดเรื่ององค์กรแห่งกำรเรียนรู้สำมำรถเพิ่มประสิทธิผลให้กับองค์กร จึงจ ำป็นต้องมีผู้น ำ กิจกรรมกำร
ส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

กำรที่องค์กรจะประสบควำมส ำเร็จหรือบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้กำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในองค์กรย่อมท ำให้
บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพแต่ในทำงกลับกันถ้ำบรรยำกำศในองค์กรไม่เอื้อต่อกำรท ำงำนจะท ำ
ให้บุคลำกรเกิดแรงกดดันซึ่งแรงกดดันเป็นสภำวะควำมรู้สึกของจิตใจที่ถูกดดันหรือถูกบีบบังคับจำกกำรปฏิบัติงำนหรือ
จำกสังคมรอบด้ำนจนท ำให้เกิดกำรปลีย่นแปลงทำงร่ำงกำยและจิตใจอำจเกิดผลเสียในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรได้(ศิ
ริลักษณ์ ถิตย์รัศมีและสำววันทนีย์เดชำรัตนชำติ, 2556) ส ำหรับในโรงเรียนครูทุกคนท ำงำนร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้บริหำร ครู และผู้เรียนผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรรับรู้ควำมสำมำรถร่วมกันของครูเป็น
ควำมเชื่อร่วมกันของผู้บริหำร คณะครู และบุคลำกรทุกฝ่ำยในโรงเรียน (Hoy & Miskel, 2013)  

บรรยำกำศของโรงเรียนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อควำมรู้สึกของบุคคลำกรทุกฝ่ำย ซึ่งถ้ำโรงเรียนใดได้ปฏิบัติให้
บรรยำกำศในโรงเรียนดีแล้วจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคคลำกรในโรงเรียนนั้นด้วย (อมรำ  จ ำรูญศิริ , 
2555) ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Tschamaen - Moran, et al., (2006) อ้ำงในวรำรัตน์นิยมไทย, 2555) กล่ำว
ว่ำบรรยำกำศโรงเรียนเป็นสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำนหรือคุณลักษณะภำยในโรงเรียนซึ่งเกิดจำกกำรมีปฏิสัมพันธ์
ทำงสังคมระหว่ำงบุคลำกรในโรงเรียนด้วยกันมีควำมร่วมมือกันท ำงำนมีควำมสัมพันธ์ต่อกันพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน สนับสนุนกำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของโรงเรียน (Simon, 2010) บรรยำกำศในองค์กำรหรือ
วัฒนธรรมองค์กำรมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้องค์กำรหรือสถำนศึกษำประสบควำมส ำเร็จเกิดเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพในโรงเรียน (ธัญพร บุญรักษำ. 2553) ฉะนั้นบรรยำกำศองค์กำรที่สำมำรถส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมสุขในกำร
ท ำงำน เกิดควำมอยำกที่จะเรียนรู้และพัฒนำตนเองในงำนที่ท ำอยู่ตลอดเวลำก็จะสำมำรถกลำยเป็นองค์กำรแห่งกำร
เรียนรู้ (มงคลชัย วิริยะพินิจ, 2554)สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของชยำภัสร์ ศักดิ์ศรีบ ำรุงและกำนต์ เนตรกลำง  (2559) 
ได้ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบรรยำกำศองค์กำรกับควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของโรงเรียนตำมควำมคิดเห็น
ของครูสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บรรยำกำศองค์กำรกับควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 5 พบว่ำ มีควำมสัมพันธ์กันทำงบวกอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 

จำกเอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรยีนรู้ ท ำให้ผู้วิจัยพบว่ำ แนวคิดองค์กำรแห่ง
กำรเรียนรู้เป็นแนวคิดทำงกำรบริหำรองค์กำรที่มีควำมน่ำสนใจต่อผู้บริหำรยุคใหม่ เพื่อน ำพำสถำนศึกษำไปสู่กำรเป็น
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องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ และพร้อมเป็นองค์กำรในอนำคตคือ โลกของยุคสังคมแห่งกำรเรียนรู้ (Knowledge – Based 
Society)ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบรรยำกำศองค์กำรและกำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของ
สถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำใช้
เป็นข้อมูลในกำรแก้ไขปรับปรุง กำรก ำหนดนโยบำย และกำรวำงแผนส่งเสริม เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
ตลอดจนคุณภำพของผู้เรียน ตำมแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึ กษำ และส่งเสริมให้สถำนศึกษำใน
สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่ประถมศึกษำเลย  เขต 2 มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ยั่งยืน ปรับปรุงและพัฒนำ
องค์กำรไปสู่กำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ให้ทันยุคสมัย และสำมำรถพัฒนำกำรศึกษำของชำติต่อไปในอนำคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
    1. เพื่อศึกษำบรรยำกำศองค์กำรของสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2 
    2. เพื่อศึกษำกำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2 
    3. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบรรยำกำศองค์กำรและกำรเปน็องค์กำรแห่งกำรเรยีนรู้ของสถำนศึกษำใน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชำกร ที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเลย เขต 2   ปีกำรศึกษำ 2563  รวมจ ำนวน 1,951 คน ประกอบด้ วย  ครู จ ำนวน 1,63  คน และ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร จ ำนวน 15  คน และรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร จ ำนวน 15  คน 
รวมเป็น จ ำนวน  314  คน 
 กลุ่มตัวอย่ำง  ที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งน้ี คือ ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขต 
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2   ปีกำรศึกษำ 2563 ผู้วิจัยก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำรเปิดตำรำง
เครจซี่และมอร์แกน  (Krejcie & Morgan, 19 0) ได้กลุ่มตัวอย่ำง  จ ำนวน 322 คน ผู้วิจัยเก็บจำกผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร จ ำนวน  25  คน และรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร จ ำนวน  25  คน  รวมเป็น
จ ำนวน  50  คน และ ครู จ ำนวน  2 2  คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำมซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
             ตอนที่ 1 แบบตรวจสอบรำยกำร (Checklist) ใช้ส ำหรับสอบถำมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถำม 

            ตอนท่ี 2 แบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) มี 5 ระดับ          
(Likert Scale) สอบถำมเกี่ยวกับ บรรยำกำศองค์กำร จ ำนวน 5 ด้ำน คือ 1) โครงสร้ำง 2) มำตรฐำน 3)ควำม
รับผิดชอบ 4)  กำรยอมรับ 5) กำรสนับสนุน และ 6) ควำมผูกผัน  โดยก ำหนดคะแนน ดังนี้ 
   ระดับ  5  หมำยถึง มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำกที่สุด 

ระดับ  4  หมำยถึง มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก 
ระดับ  3  หมำยถึง มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับปำนกลำง 
ระดับ  2  หมำยถึง มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
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ระดับ  1  หมำยถึง มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  
             ตอนที่ 3 แบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) มี 5 ระดับ (Likert 
Scale) สอบถำมเกี่ยวกับสภำพควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ จ ำนวน 5  ด้ำนคือ1) ควำมรอบรู้แห่ง
ตน จ ำนวน 10 ข้อ 2) แบบแผนควำมคิดอ่ำนข้อ 3) วิสัยทัศน์ร่วม 4) กำรเรียนรู้ของทีมและ 5) กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ 
โดยก ำหนดคะแนน ดังนี้ 
   ระดับ  5  หมำยถึง มีกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับมำกที่สุด 

ระดับ  4  หมำยถึง มีกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับมำก 
ระดับ  3  หมำยถึง มีกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับปำนกลำง 
ระดับ  2  หมำยถึง มีกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับน้อย 
ระดับ  1  หมำยถึง มีกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
     1. ขอหนังสือจำกคณะศึกษำศำสตร์ วิทยำลัยนครรำชสีมำ เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูลจำกครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2 
     2. ผู้วิจัยน ำหนังสือ เพื่อขอควำมร่วมมือในกำรท ำวิจัย จำกคณะศึกษำศำสตร์ วิทยำลัยนครรำชสีมำ 

พร้อมแบบสอบถำมไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงด้วยตนเอง พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
     3. ผู้วิจัยติดตำมเก็บแบบสอบถำมด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ทั้งเก็บด้วยตัวเอง และทำงไปรษณีย์ ซึ่งเป็นฉบับ

สมบูรณ์เก็บมำได้ จ ำนวน 296 ชุด จำกกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 92 แล้วน ำวิเครำะห์ข้อมูลโดย
โปรแกรมส ำเร็จรูป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
       1. น ำข้อมูลที่รวบรวมได้น ำไปวิเครำะห์ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส ำเร็จรูป 
       2. ตรวจสอบควำมสมบรูณ์ของแบบสอบถำมที่ได้รับคืนมำแต่ละฉบับ 

     3. ข้อมูลทั่วไปของของผู้ตรวจสอบแบบสอบถำม วิเครำะห์โดยใช้กำรแจกแจงควำมถี่และหำค่ำร้อยละ 
แล้วน ำเสนอในรูปตำรำง พร้อมกับค ำบรรยำยประกอบ 
      4. วิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมบรรยำกำศองค์กำรและกำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ โดยหำ
ค่ำเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และแปลค่ำเฉลี่ยเป็นระดับควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ ไว้ 5 
ระดับ  

     5. วิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร ทั้ง 11 ด้ำน ได้แก่ ตัวแปรบรรยำกำศองค์กำร จ ำนวน 6 
ด้ำน คือ 1) โครงสร้ำง 2) มำตรฐำน 3) ควำมรับผิดชอบ 4) กำรยอมรับ 5) กำรสนับสนุน และ 6) ควำมผูกผัน และตัว
แปรกำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ จ ำนวน 5 ด้ำน คือ 1) ควำมรอบรู้แห่งตน 2) แบบแผนควำมคิดอ่ำน 3) วิสัยทัศน์
ร่วม 4) กำรเรียนรู้ของทีม และ 5) กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ด้วยสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยมีเกณฑ์กำรแปรควำมหมำยค่ำเฉลี่ย 
ก ำหนดไว้ 5 ระดับ  
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สรุปผลการวิจัย  
1. บรรยำกำศองค์กำรของสถำนศกึษำในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย   เขต 2 ผลกำรวิจัย

พบว่ำ บรรยำกำศองค์กำรของสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2 โดยภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลีย่มำกท่ีสุด คือ ด้ำนกำรยอมรับ กับดำ้นกำรสนับสนุน รองลงมำ คือ ด้ำนมำตรฐำน และ
ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้ำนควำมรับผิดชอบ 

2.  ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ ของสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2  
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ ของสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย 
เขต 2 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลีย่มำกท่ีสดุ คือ ด้ำนควำมรอบรู้แห่งตน รองลงมำ คือ ด้ำน
กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ ส่วนด้ำนท่ีมีค่ำเฉลีย่น้อยท่ีสดุ คือ ด้ำนกำรเรยีนรู้ของทีม 

3.  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบรรยำกำศองค์กำรกับกำรเป็นองค์กำรแหง่กำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำในส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2  ผลกำรวิเครำะหค์วำมสัมพันธ์ระหว่ำงบรรยำกำศองค์กำรกับกำรเป็น
องค์กำรแห่งกำรเรยีนรู้ของสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำประถมศึกษำเลย เขต 2 มีค่ำสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์ในระดับสูงมำก (r=0.836) ทุกด้ำนมีควำมสัมพันธ์กันทำงบวกอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติที่ระดับ 0.01 
 
อภิปรายผล 
 1.  ผลกำรวิเครำะห์บรรยำกำศองค์กำรของสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย   
เขต 2  ผลกำรวิจัยพบว่ำ บรรยำกำศองค์กำรของสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2  
โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ ด้ำนกำรยอมรับ และด้ำนกำรสนับสนุน  ท้ังนี้อำจเป็น
เพรำะควำมตั้งใจอุทิศตน ทุ่มเทแรงกำย และแรงใจในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้งำนประสบผลส ำเร็จ มีควำมภำคภูมิใจท่ีได้
เป็นส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกำรท ำงำนร่วมกันให้งำนบรรลุตำมเป้ำหมำยของ
สถำนศึกษำ เต็มใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนกำรท ำงำน ท ำให้เกิดกำรยอมรับจำกเพื่อนร่วมงำนและผู้บริหำร อีกท้ัง
ยังแสดงให้เห็นว่ำบรรยำกำศองค์กำรนั้นมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนให้ไปสู่เป้ำหมำยหรือนโยบำย
ต่ำงๆ ผู้บริหำรควรเสริมสร้ำงบรรยำกำศองค์กำรอย่ำงเป็นระบบเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับของสังคม
โดยทั่วไป เพื่อสร้ำงควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลำกร มีกำรก ำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลกับต ำแหน่ ง 
อ ำนำจหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ และสำยใยกำรติดตอสื่อสำรเพื่อกำรบริหำรงำนและประสำนงำน ให้สำมำรถปฏิบัติงำน
ตำมที่ได้รับมอบหมำยร่วมกันได้ ท้ังทำงด้ำนผลตอบแทน โอกำสก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่ ควำมมั่นคงปลอดภัย กำร
ยกย่อง กำรยอมรับนับถือ และได้รับกำรสนับสนุนหรือได้รับกำรช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ อันจะส่งผลให้โรงเรียนไปสู่
เป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.  กำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2  
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 
2 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ ด้ำนควำมรอบรู้แห่งตน รองลงมำ คือ ด้ำนกำรคิด
อย่ำงเป็นระบบ ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้ำนกำรเรียนรู้ของทีม  ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกควำมก้ำวหน้ำของ
เทคโนโลยีและกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นเร็วมำกส่งผลต่อสถำนศึกษำที่จำ เป็นต้องมีกำรปรับตัวเพื่อให้เท่ำทัน
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ควำมสำมำรถของครูจึงต้องมีกำรพัฒนำศักยภำพให้สูงขึ้น ครูและผู้บริหำรสังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2  จึงต้องพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรพัฒนำทำงด้ำนบุคลำกร
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โดยกำรได้รับกำรอบรมและพัฒนำสมรรถนะในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อให้ครูสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำน เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่องโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและ
สำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติ รำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็วและ
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรสร้ำงวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของครูในสังกัดให้เป็นสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2 มีลักษณะของควำมเป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้เป็นผู้มีควำมรอบรู้แห่งตน มีแบบแผนควำมคิด มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีกำรเรียนรู้เป็นทีม และมีกำร
คิดอย่ำงเป็นระบบ 
 3.  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบรรยำกำศองค์กำรและกำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำในส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2  ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบรรยำกำศองค์กำรและกำรเป็น
องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2  ค่ำสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ในระดับสูงมำก (r=0.836) ทุกด้ำนมีควำมสัมพันธ์กันทำงบวกอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
  1.  ผู้บริหำรโรงเรียนเป็นบุคคลส ำคัญกับกำรสร้ำงบรรยำกำศองคก์ำรของสถำนศึกษำโดยเฉพำะ ดำ้นควำม

รับผิดชอบท้ังนี้เพื่อสร้ำงควำมรูส้ึกของบุคลำกรในกำรเอำใจใส่ต่องำน และมีควำมส ำนึกในภำระหนำ้ที่ท่ีตนได้รับ
มอบหมำยให้ปฏิบัติจนส ำเร็จ มีควำมมั่นใจในตนเองในกำรคิดและแก้ปัญหำงำนท่ีปฏิบัตจินส ำเร็จเปน็ท่ีเชื่อถือได้และ
ไว้วำงใจได ้

2.  หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บริหำรโรงเรียนควรได้มีกำรทบทวนกำรเรียนรู้ของทีมหรือกำรท ำงำน
เป็นทีมของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2  หรือควรมีกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรท ำงำนท่ีเน้นกำรท ำงำนเป็นกลุ่มและทีม ผูบ้ริหำรควรส่งเสริมด้ำนควำมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน โดยกำร
จัดบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน ให้ครูมีควำมตระหนัก ทุ่มเทแรงกำยแรงใจ ในกำรท ำงำนตอบสนองควำม
ต้องกำรของนักเรียนผู้ปกครองและ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของโรงเรยีน 
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              2.  ควรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบของครใูนสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเลย เขต 2 
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