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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา 
2) เพ่ือศึกษาขวัญก าลังใจในการท างานของครูประถมศึกษา 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
จัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกับขวัญก าลังใจในการท างานของครู ประชากรที่ใช้ คือ ครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา ก าหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ของยามาเน่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 322 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน             
และสถิติส าหรับทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ทดสอบด้วยค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) การจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยทีด่้านการเสริม
ความรู้แก่บุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการจัดการความรู้ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ
ด้านพลวัตการเรียนรู้ และด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ   
 2) ขวัญก าลังใจในการท างานของครู ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยที่ ด้านการได้รับความ
ยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้สึกสัมฤทธิผลในการงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
คือ ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของ  
 3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกับขวัญ
ก าลังใจในการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับปานกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.609 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การจัดองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ด้านการน าเทคโนโลยีไปใช้ ด้านจัดการความรู้ ด้านปรับเปลี่ยนองค์การ ด้านการเสริม
ความรู้แก่บุคคล และด้านพลวัตการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ที่ระดับ 0.01           
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.450, 0.421, 0.399, 0.378 และ 0.300 ตามล าดับ 
 
ค ำส ำคัญ : การจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน ขวัญก าลังใจในการท างาน 
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ABSTRACT 
  The objectives of this study were to 1) study the learning organization in 
primary schools, 2) study the work morale of primary school teachers, and 3) study 
the relationship between the learning organization in primary schools and the work 
morale of the primary school teachers. The population of this research consisted of 
all the teachers under the office of Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Education Service 
Area. The sample size was derived using Taro Yamane’s formula and there were 322 
respondents. The tool for data collecting was a questionnaire and the statistics were 
composed of mean, standard deviation and hypotheses testing using t-test and Pearson’s 
product moment correlation coefficient.  
 The research results showed that: 
 1) The learning organization in the primary schools was, overall and for each 
aspect, at a high level. Considering each aspect individually revealed that the aspect 
of enhancing personnel’s knowledge had the highest mean, followed by knowledge management. 
The lowest mean was for learning dynamic and organizational adaptation.  
 2) The work morale of primary school teachers was, overall, at a high level. 
Considering each aspect individually revealed that the aspect of justice had the highest 
mean, followed by job achievement. The lowest mean was for sense of self belonging. 
 3) The study of the relationship between the learning organization in the 
primary schools and the work morale of the primary school teachers revealed that 
overall they were positively correlated at the moderate level at a statistical significance 
level of 0.01 and with a correlation coefficient of 0.609. Considering each aspect 
individually revealed that, for the learning organization, the aspects of technology 
application, organizational adaptation, enhancing personnel’s knowledge and learning 
dynamic were all correlated at the statistical significance level of 0.01, with correlation 
coefficients of 0.450, 0.421, 0.399, 0.378 and 0.300, respectively. 
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