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 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ โดยตัวแปรอิสระ ได้แก่ วัฒนธรรมเน้น สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในองค์การ วัฒนธรรม
เน้นความรู้สึกเป็นชุมชน วัฒนธรรมเน้น การใส่ใจ และ วัฒนธรรมเน้ นความเชื่อใจ และตัวแปรตาม
ได้แก่ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
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ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว  และการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)  
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สมาชิกในองค์การ วัฒนธรรมเน้นความรู้สึกเป็นชุมชน วัฒนธรรมเน้นการเอาใจใส่  และวัฒนธรรมเน้น
ความเชื่อใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 พบว่า ความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรูข้องพนักงาน มีความสัมพันธ์กับ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างาน อาชีพ วัฒนธรรมเน้น
ความเชื่อใจ วัฒนธรรมเน้นสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในองค์การ และวัฒนธรรมเน้นการเอาใจใส่ 
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This study aims to investigate the influence of organization culture on the level of an 

organization’s learning. The independent variables include relationship-focus culture, community-
focus culture, attentive-focus culture and trust-focus culture. The dependent variable is the level of 
learning of the organization. 

The samples of this study were 424 government officers, government employees and private 
company employees. Questionnaires were used for data collection. Statistics technique used for data 
analysis are frequent, percentage, mean, standard deviation, T-test, one way ANOVA and multiple 
regression  

Results of the study showed that most of the respondents are female, at the age of between 
32-41 years old, hold a bachelor degree, with the work experience of between 1-3 years.  

The respondents rated the characteristics of their organization’s culture as containing at the 
high level in the aspects of relationship-focus culture, community-focus culture, attentive-focus 
culture and trust-focus culture.  

The results of hypotheses testing, at the statistical significance level of 0.05, showed that 
level of learning of the organization has relationship with the employee's educational level, duration 
of employment, occupation, trust-focus culture, relationship-focus culture and attentive-focus culture. 
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อนุเคราะห์เป็นผู้ เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม  ให้ความช่วยเหลือ และค าแนะน าในการท าวิจัย
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เสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อยดี 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของกำรวจิัย 
 องค์การเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพฒันาองค์การโดยเน้นการ
พฒันาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผูน้ าในองค์การ (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกนั ของคนใน
องค์การ (Team Learning) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทกัษะ
ร่วมกนั และพฒันาองค์การอย่างต่อเน่ืองทนัต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนั การมีองค์การ
แห่งการเรียนรู้น้ีจะท าให้องค์การและบุคลากร มีกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและมีผลการ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผล โดยมีการเช่ือมโยงรูปแบบของการท างานเป็นทีม (Team working) สร้าง
กระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเขา้ใจเตรียมรับกบัความเปล่ียนแปลง เปิดโอกาสให้ทีมท างาน
และมีการให้อ านาจในการตดัสินใจ (Empowerment) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิด
ริเร่ิม (Initiative) และการสร้างนวตักรรม (Innovation) ซ่ึงจะท าให้เกิดองคก์ารท่ีเขม้แข็ง พร้อมเผชิญกบั
สภาวะการแข่งขนั (กริช สืบสนธ์ิ.  2538) 
 ปัจจุบนัน้ี มีการกล่าวถึงวฒันธรรมท่ีใช้อยู่ภายในแต่ละองค์การเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็น
คุณลกัษณะส าคญัประการหน่ึงขององคก์ารธุรกิจต่อความเป็นรูปลกัษณะท่ีเป็นเอกเทศขององคก์ารแต่ละ
แห่งและยงัพบว่ามีผลกระทบต่อความส าเร็จหรือลม้เหลวในการบริหารของผูบ้ริหารองค์การอีกด้วย 
บ่อยคร้ังท่ีเป็นผลมาจากวฒันธรรมองคก์าร (Corporate culture) นัน่เอง 
 ในแง่ของสภาพแวดลอ้มท่ีผนัผวนยิ่งข้ึนและการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนตามกระแสโลกาภิวตัน์ผลท่ี
ตามมาในเศรษฐกิจยุคใหม่ คือ การเปล่ียนแปลงไปของตลาดและการแข่งขัน สภาพแวดล้อมท่ี
เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่ิงน้ีช้ีให้เห็นว่าเราจ าเป็นตอ้งคิดใหม่เก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การ 
โดยประเด็นส าคญัคือวฒันธรรมองค์การท่ีวางตวัเสมือนหลกัยึดไม่ยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลง หรือ
วฒันธรรมซ่ึงเอ้ือใหมี้การปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
 ทุกองคก์ารไม่วา่จะเป็นองคก์ารขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เป็นองคก์ารภาคเอกชน หรือราชการ
ต่างลว้นตอ้งมีวฒันธรรมองคก์ารทั้งส้ิน เพื่อใหทุ้กคนท่ีท างานอยูร่่วมกนัในองคก์ารน้ีมีระเบียบแบบแผน
ท่ีเป็นไปในทางเดียวกนั มีระบบการท างานเป็นหน่ึงเดียวมีวตัถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกนั  ดงันั้น
วฒันธรรมองค์การจึงเปรียบเสมือนสังคมท่ีช่วยให้สมาชิกในองค์การรวมตวักนัในขณะท่ีองคก์ารท่ีขาด
วฒันธรรมจะเป็นองค์การท่ีระส ่ าระสายขาดศูนยร์วมพลงัท่ีจะยึดเหน่ียวบุคลากรเขา้ดว้ยกนั ขาดขวญั
ก าลงัใจในการท างาน การส่ือสารในองคก์ารมกัไร้ประสิทธิภาพ เกิดความเขา้ใจผิดข้ึนระหวา่งกนัไดง่้าย 
และจะมีความรับผิดชอบ ความรัก ความผูกพนั และความรู้สึกว่าตวัเองมีส่วนร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์ารนอ้ย หรืออาจจะไม่พบเลยก็เป็นได ้(กริช สืบสนธ์ิ.  2538) 
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 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆของวฒันธรรมองค์การ
และการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และกา้วเขา้สู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ขององคก์ารต่างๆ เพื่อ
น าขอ้มูลท่ีไดน้ าไปเผยแพร่ให้กบัองค์การต่างๆ ท่ีตอ้งการพฒันาพนกังาน ซ่ึงเปรียบเสมือนทรัพยากร
อนัมีค่าขององค์การ มีการให้ความส าคญั และพฒันาตนเอง และพฒันาการท างานในทุกๆด้าน ของ
องคก์ารใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ได ้
 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาระหว่างความสัมพนัธ์ปัจจยัทางดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ระยะเวลาการท างาน สถานภาพสมรส และอาชีพ กบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของวฒันธรรมองค์การ อนัไดแ้ก่ สัมพนัธภาพระหว่างสมาชิกใน
องคก์าร ความรู้สึกเป็นชุมชน การใส่ใจ ความเช่ือใจ กบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

  
ควำมส ำคญัของกำรวจิัย 
 1.  ผูบ้ริหารสามารถน าผลการศึกษาความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ มาใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาองคก์ารเพื่อกา้วไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 2.  ผูบ้ริหารสามารถน าผลการศึกษาวจิยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริม และสร้างวฒันธรรม
ในการท างานใหเ้หมาะสมแก่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

  
ขอบเขตของกำรวจิัย 
  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1.  ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจัิย  
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐ และพนักงาน
บริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  
 
 2.  กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ขา้ราชการ พนักงานองค์การของรัฐ และพนกังาน
บริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ในกรณีท่ีไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยยอมให้มีค่าคลาดเคล่ือนได ้5% (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2544: 74) 
ไดข้นาดตวัอยา่ง 385 ตวัอยา่ง เพิ่มส ารองกรณีเก็บแบบสอบถามไม่ครบและแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ อีก 
10% รวมทั้งหมด 424 ตวัอยา่ง ซ่ึงไม่รวมกบัแบบสอบถามท่ีเป็นการ Try out จ านวน 30 ตวัอยา่ง 
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ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 
 1. ลกัษณะส่วนบุคคล 
   1.1 เพศ    
  1.2  อาย ุ
  1.3 ระดบัการศึกษา 
   1.4 ระยะเวลาในการท างาน 
  1.5 สถานภาพการสมรส 
  1.6 อาชีพ 
 2. วฒันธรรมองค์กำร 
  2.1 สัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกในองคก์าร 
  2.2 ความรู้สึกเป็นชุมชน 
  2.3 การใส่ใจ 
  2.4 ความเช่ือใจ    
 3. ตัวแปรตำม (Dependent) 
  3.1 การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้      
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.  ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน 
สถานภาพการสมรส และอาชีพ ของข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐ พนักงานบริษทัเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร    
  2.  พนักงำน หมายถึง ข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐ พนักงานบริษัทเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร   
 3.  องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้  (Learning Organization) หมายถึง องคก์ารท่ีสมาชิกในองคก์าร
เกิดการเรียนรู้ ใฝ่ท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตวัเอง มีการแสดงออกถึงความกระตือรือร้น และมีความมุ่งมัน่สนใจ
เสาะแสวงหาความรู้ สามารถตดัสินใจแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามสถานการณ์ต่างๆ สามารถเรียนรู้ไป
พร้อมๆกับการท างาน รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตน และเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของผู ้อ่ืน ประสาน
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งพนกังาน มีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม ขวนขวายหาความรู้มาแบ่งปัน
เผยแพร่แก่กนั มีการปรับตวัทั้งทางดา้นส่วนตวัและส่ิงแวดลอ้ม พฒันาการเรียนรู้ท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพ
ของตนเองใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ และทดลองปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดส่ิงใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร 
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 4. วัฒนธรรมองค์กำร (Organization climate and culture) หมายถึง ค่านิยมร่วม ความเช่ือ
และอุปนิสัยภายในองค์การท่ีมีผลต่อโครงสร้างท่ีเป็นทางการขององคก์ารและก าหนดบรรทดัฐานของ
พฤติกรรมองคก์ารแบ่งไดคื้อ 
  4.1 สัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกในองคก์าร (Strong Mutual Relationship) 
  4.2 ความรู้สึกเป็นชุมชน (Sense of Community) 
  4.3 การใส่ใจ (Caring) 
  4.4 ความเช่ือใจ (Trust)  
 5.  สัมพันธภำพระหว่ำงสมำชิกในองค์กำร หมายถึง พนกังานมีการท ากิจกรรมร่วมกนั มีส่วน
ร่วมในการติดต่อส่ือสาร พฒันา ปรับปรุง และสร้างแรงจูงใจซ่ึงกนัและกนั เขา้ใจลกัษณะรูปแบบการ
ติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล มีความเช่ือ ความศรัทธาท่ีบุคคลนั้ นยึดถือ มีหน้าท่ี ท่ีจะสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงาน ให้อิสระในการแสดงความคิดแกปั้ญหาแก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมงาน
มีความส าคญัต่อการท างาน รู้จุดมุ่งหมายของงานและเป้าหมายขององคก์าร 
 6. ควำมรู้สึกเป็นชุมชน หมายถึง การท่ีพนักงาน ให้ความช่วยเหลือเอ้ืออาทร มีความเขา้ใจ 
แลกเปล่ียนความเห็นกนัและกนั มุ่งเนน้ความตอ้งการของชุมชน การพฒันาชุมชนโดยอยูบ่นพื้นฐานของ
การพึ่ งตนเองของชุมชน น าเอาความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆในชุมชนและเกิดการสืบทอดต่อๆ กนัมา
ภายในชุมชน สามารถน าไปเผยแพร่ใหค้นในชุมชนได ้ 
 7. กำรเอำใจใส่ หมายถึง พนกังานมีเมตตาต่อเพื่อนร่วมงาน ความรัก ความเขา้ใจและเห็นใจซ่ึง
กนัและกนั การเห็นประโยชน์ของส่วนรวม ความพอใจในการช่วยเหลือผูอ่ื้น การสร้างสัมพนัธภาพใน
การช่วยเหลือกนัอยา่งไวใ้จ 
 8. ควำมเช่ือใจ หมายถึง พนกังานมีความไวว้างใจกนัระหว่างเพื่อนร่วมงาน การยอมรับ การ
ช่วยเหลือสนบัสนุน ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้นในการคิดและตดัสินใจร่วมกนั ตลอดการท างานร่วมกนัเป็น
ทีม 
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กรอบแนวควำมคดิในกำรวจิัย 
  
 ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตำม 
 
 
 (Independent)       (Dependent)  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 

 
 
 
 
 
 

ลกัษณะส่วนบคุคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดบัการศกึษา 
4. ระยะเวลาการท างาน 
5. สถานภาพการสมรส 
6. อาชพี 

 

 

 

 

 

 
 

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 

  
วฒันธรรมองคก์าร 
1. สมัพนัธภาพระหว่างสมาชกิในองคก์าร 

(Strong Mutual Relationship) 
2. ความรูส้กึเป็นชุมชน (Sense of 

Community) 
3. การใส่ใจ (Caring) 
4. ความเชื่อใจ (Trust) 
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สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 1. เพศ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 2. อาย ุมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 3. ระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 4. ระยะเวลาการท างาน มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 5. สถานภาพการสมรส มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 6. อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 7. วฒันธรรมเนน้สัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกในองค์การ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 8. วฒันธรรมเน้นความรู้สึกเป็นชุมชน มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ 
 9. วฒันธรรมเนน้การเอาใจใส่ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 10. วฒันธรรมเนน้ความเช่ือใจ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  
  
 
 
  



            บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 “องค์การแห่งการเรียนรู้” เป็นองค์การท่ีมีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกนั
และกนัภายในระหวา่งบุคลากร ควบคู่ไปกบัการับความรู้จากภายนอก เป้าประสงคส์ าคญั คือ เอ้ือให้เกิด
โอกาสในการหาแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) เพื่อน าไปสู่การพฒันาและสร้างเป็นฐานความรู้ท่ี
เข็มแข็ง (Core competence) ขององค์การ เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท่ีเกิดข้ึนอยู่
ตลอดเวลา 

 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผูว้ิจยัได้ค้นควา้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง กบัเร่ืองท่ีท าการวจิยั โดยศึกษาจากต ารา วารสารและฐานขอ้มูลใน Website ในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1. แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
2. แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร 

2.1 วฒันธรรมเน้นสร้างสัมพนัธภาพระหว่างสมาชิกในองค์การ (Strong Mutual 
Relationships) 

2.2 วฒันธรรมเนน้ความรู้สึกเป็นชุมชน (sense of community) 
2.3 วฒันธรรมเนน้ในการใส่ใจ (Caring) 
2.4 วฒันธรรมเนน้ความเช่ือใจ (Trust) 

3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. แนวคดิทฤษฏเีกีย่วกบัองค์การแห่งการเรียนรู้ 
1.1 ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
การนิยามความหมายของ “ องคก์ารแห่งการเรียนรู้” ส าหรับความหมายขององคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ท่ีนกัวชิาการกล่าวถึงและใชน้ ามาอา้งในการศึกษาคร้ังน้ี มีมุมมองในระดบัขององคก์ารท่ีแคบและ
กวา้งแตกต่างกนั โดยนกัวิชาการหลายท่านไดพ้ยายามอธิบายความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ไว้
ดงัน้ี 
 คริสต ์อาร์กีริส (Chris Argyris. 1997: 58) ไดใ้ห้ความหมายขององคก์ารเรียนรู้ (Organization 
learning) ว่าเป็นองค์การท่ีมีกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเสมอในองค์การ 
ลดทอนส่ิงท่ีเรียกวา่ Defensive routine  
 เพดเดิล เบอร์กอยนี์ และบอยเดล (Pedler, Burgoyne; & Boydell. 1988: 145) กล่าววา่ องคก์าร
แห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์การท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิกทุกคน โดยองค์การมีการปฏิรูปและ
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ปรับปรุงระบบการท างานอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของการของสมาชิกทุกคน
เกิดการเรียนรู้ และใฝ่จะเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
 กาวิน (Gravin. 1993) กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์การท่ีมีทกัษะในการ
สร้างสรรคห์าและถ่ายโอนองคค์วามรู้ และสามารถปรับขยายพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงการหย ัง่รู้และความรู้
ใหม่ๆ 
 คิม ดี เอส (วีระวฒัน์ ปันนิตามยั. 2544: 59; อา้งอิงจาก Kim,D.H. 1993) กล่าววา่ องคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ หมายถึง การเพิ่มพนูความสามารถองคก์าร เพื่อใหบ้งัเกิดการกระท าท่ีมีประสิทธิผล 
 รอส อาร์ สมิท และไคลเนอร์ (วีระวฒัน์ ปันนิตามยั.  2544: 59 อา้งอิงจาก Ross, R.Smith; 
Robetts, C.; & Kleiner , B. 1994) กล่าววา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ หมายถึง การทดสอบประสบการณ์
อยา่งต่อเน่ือง และเป็นการแปรเปล่ียนประสบการณ์ใหเ้ป็นองคค์วามรู้ท่ีเอ้ือประโยชน์แก่ทั้งองคก์าร และ
ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายหลกัขององคก์าร 
 วิจารณ์ พานิช (2549: 74) ได้ให้ความหมายว่า องค์การแห่งการเรียนรู้คือองค์การท่ีมี
ความสามารถสูงต่อการรับรู้และเรียนรู้ และน ามาใช้ปรับตวัหรือเปล่ียนแปลงตวัองค์การเอง องค์การ
เรียนรู้มีการรับรู้และเรียนรู้ในทุกส่วนขององคก์าร 
 ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี (2551:  146) กล่าววา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องคก์ารท่ีสร้างการ
เรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ อนัน าไปสู่การพฒันาศกัยภาพในการท างานขององค์การท่ี
ก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ และน าองคก์ารไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้
 เจษฏา นกนอ้ย และคนอ่ืนๆ (2552:  7) กล่าววา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการ
จดัการองค์การท่ีระดมสรรพก าลังจากบุคลากรทุกคนในองค์การในการวิเคราะห์ความต้องการ การ
ก าหนดเป้าหมายร่วมกนั และแสวงหาวิธีการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล โดยอาศยัความรู้และประสบการณ์ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
 

1.2 ลกัษณะของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 เจษฏา นกนอ้ย (2552:  9-12) กล่าววา่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1. มีวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ โดยพนกังานทุกคนในองคก์ารจะมีลกัษณะนิสัยท่ีใฝ่รู้องคก์ารมี
การสนบัสนุนให้มีการเผยแพร่ความรู้อยา่งเป็นระบบทั้งในระดบับุคคล กลุ่ม และองคก์าร รวมทั้งมีการ
สร้างระบบการเรียนรู้ร่วมกนัภายในองคก์าร และใชป้ระโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ร่วมกนั 

2. โครงสร้างองค์การมีสายการบงัคบับญัชาน้อย ท าให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารงาน
สามารถปรับเปล่ียนและจดัทีมงานไดง่้าย อีกทั้งการบริหารงานจะอิงกบัสมรรถนะ (Competencies) ของ
บุคลากรมากกวา่การอิงกบัค าอธิบายรายละเอียดงาน (Job description)  
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3. มีการเพิ่มอ านาจในการปฏิบติังานให้แก่เจา้หน้าท่ีระดบัล่าง รวมถึงมีการมอบหมายงาน 
และกระจายความรับผิดชอบให้พนกังานสามารถตดัสินใจแกปั้ญหา และด าเนินการในงานท่ีอยูใ่นข่าย
ความสามารถและความรับผิดชอบ ท าให้พนกังานสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกบัการท างานดว้ยอีกทาง
หน่ึง 

4. กา้วทนัต่อความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดยมีการปรับเปล่ียนวิสัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ 
(Mission) วธีิการปฏิบติังาน รวมตลอดถึงแนวทางการปฏิบติังานให้ทนักบัความเปล่ียนแปลงของกระแส
โลกาภิวฒัน์ ท าใหอ้งคก์ารสามารถอยูร่อดไม่วา่จะในสถานการณ์ใดๆ รวมถึงสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนั
ไดอ้ยา่งมัน่คง 

5. มีการสนบัสนุนใหมี้การน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้นการเรียนรู้ภายในองคก์าร เพื่อกระตุน้
และก่อใหเ้กิดการแพร่กระจายของความรู้มากยิง่ข้ึน นอกจากน้ี เทคโนโลยใีหม่ๆ จะน ามาซ่ึงทกัษะใหม่ๆ 
ในการปฏิบติังานอีกดว้ย ซ่ึงนบัเป็นโอกาสในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกนัใหเ้กิดข้ึนในองคก์าร 

6. มุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน ผลิตภณัฑ์ตามความต้องการและความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึง
หมายความวา่ องคก์ารพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป แตกต่างจาก
องค์การแบบเดิมๆ ซ่ึงมกัย  ่าอยู่กบัท่ี อีกทั้งการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการใดๆ ก็มกัเป็นไปดว้ยความ
ยากล าบาก 

7. มีการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน เช่น การให้
พนกังานทุกคนมีอิสระในการคิด การแกปั้ญหา รวมถึงการตดัสินใจโดยใช้แนวทางประชาธิปไตย อนั
เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากพนกังานทุกคนในองค์การ ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีก่อให้เกิดการคน้พบส่ิง
ใหม่ หรือนวตักรรมใหก้บัองคก์าร 

8. มีการท างานเป็นทีม โดยการเน้นให้พนกังานรับรู้เป้าหมายร่วมกนั เนน้การมีส่วนร่วมของ
พนกังานปลูกจิตส านึกให้พนกังานรู้จกับทบาทและหนา้ท่ีตน เขา้ใจบทบาทและหน้าท่ีของผูอ่ื้น รวมถึง
การประสานความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งพนกังาน อนัจะท าให้สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามความมุ่งหมาย 

9. มีวิสัยทศัน์ร่วม โดยการก าหนดเป้าหมาย แนวทางและทิศทางของการด าเนินงานองคก์าร
ร่วมกนั ซ่ึงหมายความว่า พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางขององค์การแทนท่ีจะมาจากการ
ก าหนดของผูบ้ริหารดงัเช่นในอดีต อนัจะน ามาซ่ึงความรู้สึกเป็นเจา้ของ ก่อให้เกิดความรักและความ
มุ่งมัน่ในงาน 

10. มีการสร้างระบบพี่เล้ียง ผูส้อนงาน และผูช้ี้แนะการปฏิบติังานท่ีเป็นระบบ ท าให้พนกังาน
ในองคก์ารไม่วา่จะเป็นตวัพี่เล้ียง ผูส้อนงาน หรือผูช้ี้แนะการปฏิบติังาน รวมทั้งผูท่ี้ไดรั้บการสอน หรือ
การช้ีแนะก็ตาม ไดมี้โอกาสเรียนรู้ร่วมกนั และท าความรู้จกักนัมากข้ึน 
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11. ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งจากภายใน อนัหมายถึงขององคก์ารเอง และ
จากภายนอก อนัหมายถึงขององคก์ารอ่ืน รวมถึงกระตุน้ให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ และปรับปรุงการ
ปฏิบติังานเพื่อสร้างผลการปฏิบติังานท่ีดี อนัอาจหมายถึงการสร้างนวตักรรมใหก้บัองคก์ารก็เป็นได ้

12. การไม่เพิกเฉยต่อความผิดพลาด แต่จะน ามาพิจารณาและด าเนินการแกไ้ข เพื่อแสวงหา
แนวทางในการปฏิบติัท่ีดีกว่า นอกจากน้ียงัพร้อมท่ีจะเส่ียง เพื่อหารูปแบบใหม่ๆ ในการท างานเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงนบัเป็นการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และไม่ส้ินสุด 

ภาวฒัน์ พนัธ์ุแพ (2547:  55) กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้นั้นเป็นองค์การท่ีมีลกัษณะ
เคล่ือนไหว ยดืหยุน่ ไม่หยดุน่ิงหรือพึงพอใจกบัความส าเร็จท่ีมีอยู ่สมาชิกในองคก์ารตอ้งมีการขวนขวาย
หาความรู้มาแบ่งปันเผยแพร่แก่กนัเพื่อพฒันางานในหนา้ท่ีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงองคก์ารแบบน้ีจะ
มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี (Lussier.  2044:  444-445)  

1. มีการสร้างวฒันธรรมองคก์ารท่ีเนน้ถึงคุณค่าของการทดลองท าส่ิงใหม่ๆ มีความคิดริเร่ิมใน
การสร้างนวตักรรม มีความยดืหยุน่ในการท างาน 

2. มีการสนบัสนุนอยา่งชดัเจนจากผูบ้ริหารระดบัสูง 
3. มีกลไกและโครงสร้างในการสนบัสนุน และช่วยเหลือให้บุคลากรในระดบัล่างให้มีโอกาส

ในการเสนอความคิด 
4. มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร และความรู้ให้กับบุคลากรทุกคนท่ีต้องการขณะเดียวกัน

บุคลากรทุกคนจะไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้การน าขอ้มูลและความรู้นั้นไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 
5. มีการส่งเสริมใหมี้การใชท้รัพยากรในองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากรทุกระดบั เช่น ใน

บริษทั 3M จะอนุญาตใหบุ้คลากรทุกคนใชเ้วลาในการท างานร้อยละ 15 ไปกบัการทดลองประดิษฐ์คิดคน้
ส่ิงใหม่ๆ หรือส่ิงท่ีตนชอบโดยใชท้รัพยากรของบริษทั 

6. มีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้บุคลากรในการแกไ้ขปัญหา และปรับปรุงวิธีการในการ
ท างาน 

7. มีการเนน้ถึงผลการท างานในระยะสั้น และระยะยาวขององคก์ารอยา่งเท่าเทียมกนั 
8. มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ ในการพฒันา และส่งเสริมให้เกิด

ความรู้เก่ียวกบัวิธีการท างาน การปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และวิธีการท่ีจะท าให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ขององคก์ารโดยไม่กลวัความลม้เหลว 
 ในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง องคก์ารส่วนใหญ่จะเนน้การบงัคบับญัชาแบบบนลง
ล่างเพื่อใหง่้ายต่อการบริหาร แต่ปัจจุบนัองคก์ารในรูปแบบน้ีจะถูกแทนท่ีดว้ยองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึง
มีความแตกต่างจากองคก์ารแบบดั้งเดิม ตารางแสดงการเปรียบเทียบ (ตาราง 1) ดงัน้ี 
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบระหวา่งองคก์ารแบบดั้งเดิมกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 

องคก์ารแบบดั้งเดิม (เนน้ประสิทธิภาพ) องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (เนน้การเรียนรู้) 
 สภาพแวดลอ้มคงท่ี 
 โครงสร้างองคก์ารแบบบนลงล่าง 
 กลยทุธ์ถูกก าหนดโดยผูบ้ริหารระดบัสูง 
 
 
 การตดัสินใจแบบรวมอ านาจ 
 การแบ่งแยกการท างานอยา่งชดัเจน 
 
 
 มีวฒันธรรมองค์การท่ีเขม้แข็งแต่ไม่ตอบสนอง

ต่อการเปล่ียนแปลง 
 การส่ือสารแบบบนลงล่างตามสายการบังคับ

บญัชา 

 สภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลง 
 โครงสร้างองคก์ารแบบแนวราบ 
 กลยทุธ์ถูกก าหนดโดยบุคลากรทุกระดบัและ

มีการเปรียบเทียบกบัองคก์ารอ่ืนๆ 
 การตดัสินใจแบบกระจายอ านาจ 
 บทบาทหน้าท่ีของบุคลกรมีความยืดหยุ่น

และปรับเปล่ียนไดต้ามความจ าเป็น 
 มี ว ัฒนธ ร รมขอ ง อ ง ค์ ก า ร ท่ี ส า ม า ร ถ

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง 
 การส่ือสารจะมีลักษณะเป็นเครือข่ายและ

เปิดเผย 

 ท่ีมา: ภาวฒัน์  พนัธ์ุแพ. (2547, กนัยายน – ธนัวาคม). ผูน้  ากบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 24(3): 56 
 
 องคก์ารแบบดั้งเดิมจะมีลกัษณะคลา้ยกบัรูปปีรามิด โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงอยูด่า้นบน บุคลากร
ทุกคนจะอยู่ด้านล่าง คล้ายกบัการจดัองค์การเม่ือ 100 ปีก่อน ซ่ึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพใน
สภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง องค์การแบบดั้งเดิมจะท าให้เกิดความห่างเหินระหวา่งผูน้ าและผู ้
ตาม ท าให้เกิดก าแพงระหว่างหน่วยงานต่างๆ ไม่เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในโลก
ปัจจุบนัองค์การเป็นจ านวนมากได้เปล่ียนแปลงไปเป็นองค์แบบแนวราบ ท่ีเน้นกระบวนการท างาน
มากกว่าการท าหน้าท่ีตามหน่วยงาน อย่างไรก็ตามองค์การส่วนใหญ่ก าลังอยู่ในระหว่างการปรับ
โครงสร้างองคก์ารใหเ้ป็นแนวราบมากยิง่ข้ึน (Daft.  1999: 212) 
 Peter Senge ไดส้รุปคุณลกัษณะส าคญั 5 ประการขององค์การแห่งการเรียนรู้ไว ้(ธงชัย 
สมบูรณ์.  2549: 169-170; อา้งอิงจาก Peter Senge. 1994) ดงัน้ี 

1. ทุกคนเห็นดว้ย และยดึมัน่ต่อวสิัยทศัน์ร่วมกนั 
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2. แต่ละคนจะละทิ้งวิธีการคิดแบบเก่าตลอดจนมาตรฐานต่างๆท่ีเคยใช้ในการแกปั้ญหาอยู่
ประจ า 

3. สมาชิกทุกคนตอ้งคิดถึงกระบวนการในเชิงภาพรวม โดยกิจกรรม ภารกิจ หนา้ท่ี ตลอดจน
การด าเนินทั้งหลายจะเก่ียวขอ้ง และเป็นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั
และกนั 

4. สมาชิกใชว้ธีิส่ือสารต่อกนัอยา่งเปิดเผยทุกทิศทาง ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนโดยปราศจาก
ความรู้สึกไม่ดีต่อค าวพิากษว์จิารณ์หรือการลงโทษแต่อยา่งใด 

5. สมาชิกจะลดละต่อส่ิงท่ีเป็นผลประโยชน์ส่วนตนของแผนก หรือของกลุ่มตนให้นอ้ยลงแต่
จะหกัมาท างานร่วมกนัเพื่อใหส้ามารถบรรลุวสิัยทศัน์ร่วมกบัองคก์าร 
 

1.3   การเรียนรู้ขององค์การกบัองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 การเรียนรู้ขององคก์าร 
 การเรียนรู้ (Learning) โดยทัว่ไป หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างต่อเน่ือง
อนัเน่ืองมาจากการฝึกหดัหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ การเรียนรู้ท าใหบุ้คคลมีการปรับตวัทั้งทางดา้นส่วนตวั สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 การเรียนรู้ขององค์การ (Organization Learning) เป็นกระบวนการของการปรับปรุงการท างาน
โดยผ่านความรู้ ความเขา้ใจองค์การจะเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต หรือส่ิงท่ีผ่านมาในการท างาน
ปกติซ่ึงถือเป็นเคร่ืองช้ีน าพฤติกรรม เป็นกระบวนการสืบคน้และคดัเลือกส่ิงท่ีผิดพลาด และเรียนรู้จาก
ความผิดพลาดในอดีตเกิดการแบ่งปันความรู้ ความเขา้ใจและโลกทศัน์ร่วมกนั การเรียนรู้ในองคก์ารถือ
เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ซ่ึงเกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกันของสมาชิกทั้งหลายใน
องคก์ารและเม่ือบุคคลในองคก์ารเกิดการเรียนรู้แลว้ องคก์ารก็จะเกิดการเรียนรู้เช่นกนั ซ่ึงการเรียนรู้ใน
องค์การจะเกิดข้ึนได้ใน 4 ลกัษณะดงัน้ี (พรธิดา วิเชียรปัญญา. 2547: 122-126; อา้งอิงจาก กาญจนา 
เกียรติธนาพนัธ์ุ.  2542) 

1. การเรียนรู้จากการแกปั้ญหา (Problem oriented Learning) 
เป็นการเรียนรู้จากการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท างานปัญหาท่ี

เกิดข้ึนจากการท างานจะเป็นตวัก าหนดวา่ เราจะตอ้งเรียนรู้อะไรบา้งจึงจะแกปั้ญหานั้นได ้ซ่ึงรวมไปถึง
วิธีการและตวับุคคลท่ีจะตอ้งเรียนรู้ โดยการเรียนรู้จะเกิดข้ึนในงาน (On-the-job) กระบวนการเรียนรู้จะ
เช่ือมโยงโดยตรงกบักระบวนการท างาน สถานท่ีท างานจะเป็นท่ีจ าลองสถานการณ์ในการเรียนรู้ 
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2. การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Team Learning) 
 การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม จะท าให้การเรียนรู้มีพลงัมากกว่าการเรียนรู้ของบุคคลในการท่ีจะ
เสนอความคิด หรือความรู้ไปสู่องคก์าร ทั้งน้ีเพราะการเรียนรู้เป็นทีมจะท าให้สมาชิกในทีมไดคิ้ดอย่าง
ลึกซ้ึงเก่ียวกบัแนวคิดท่ีซบัซอ้น ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อองคก์าร ท าให้มีการพฒันาจากความรู้ไปสู่การเป็น
นวตักรรม การประสานงาน และการปฏิบติั อีกทั้งยงัส่งเสริมบทบาทของสมาชิกในทีมต่อทีมอ่ืนๆอีกดว้ย 
 การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมจึงท าให้เกิดการสะสมความรู้ทกัษะ และวฒันธรรมการท างานให้
เป็นไปตามแม่แบบการเรียนรู้ในระดบัองค์การ พร้อมกบัการเสริมสร้างบรรยากาศท่ีกระตุน้ให้คนใน
องคก์ารเห็นความส าคญัท่ีจะตอ้งเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง และพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจเทคโนโลยี และความรู้ ขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ 
และความตอ้งการทางสังคม ท าใหบ้ทบาทของทีมงานมีความส าคญัยิง่ในองคก์ารยคุใหม่ 

3. การเรียนรู้โดยการปฏิบติั (Action Learning) 
 การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจะสอนให้คนเรียนรู้โดยผ่านการแก้ปัญหา และการพฒันาแนว
ทางการแก้ปัญหาใหม่ ซ่ึงต้องอาศยัการศึกษาจากการปฏิบติังาน กรอบแนวคิดพื้นฐานเร่ือง Action 
Learning มีลกัษณะดงัน้ี 

3.1. เป็นการเรียนรู้ จากประสบการณ์ 
3.2. เป็นการเรียนรู้ โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูอ่ื้น 
3.3. เป็นการเรียนรู้ โดยใหผู้ร่้วมงานวจิารณ์และแนะน า 
3.4. เป็นการเรียนรู้ โดยน าเอาค าแนะน าจากผูร่้วมงานไปปฏิบติั 
3.5. เป็นการเรียนรู้ โดยการทบทวนร่วมกบัผูร่้วมงานถึงส่ิงท่ีไดน้ าไปปฏิบติัวา่ไดรั้บความรู้

จากการเรียนรู้ในเร่ืองดงักล่าวหรือไม่ 
4. การเรียนรู้และท างานร่วมกนัในลกัษณะเป็นเครือข่าย 
เครือข่ายเป็นลกัษณะของความสัมพนัธ์ในแนวราบมากกวา่แนวด่ิง ความเช่ือมโยงระหวา่งคนท่ี

เขา้มาสัมพนัธ์เป็นเครือข่ายน้ี คือการเรียนจากประสบการณ์ของกนัและกนั มีการแลกเปล่ียนความคิด
และ/หรือ ทรัพยากรระหว่างกนัตามความสมคัรใจ มีการช่วยเหลือกนั มีการติดต่อส่ือสารถึงกนัอย่าง
สม ่าเสมอ แต่ไม่มีการบงัคบับญัชาสั่งการ ไม่มีโครงสร้างอ านาจ ดงันั้น จุดร่วมของคนท่ีเขา้มาเช่ือมโยง
เป็นเครือข่ายจึงได้แก่ การมีแนวคิดคล้ายคลึงกัน มีความสนใจหรือท างานในเร่ืองเดียวกันมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การติดต่อส่ือสารถึงกนัเป็นระยะๆ รวมทั้งอาจมีการระดมพลงัร่วมขององคก์ารได ้

 

1.4 ประเภทการเรียนรู้ขององค์การ 
 โกศล ดีศีลธรรม ไดแ้บ่งประเภทการเรียนรู้ขององค์การเป็น 7 ประเภท ดงัน้ี (พรธิดา วิเชียร
ปัญญา.  2547: 126-127; อา้งอิงจาก โกศล ดีศีลธรรม.  2546) 
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1. การเรียนรู้งาน (Task Learning) เป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัวิธีการท างาน และแนวทางการเพิ่ม
สมรรถนะของงานเฉพาะ 

2. การเรียนรู้ระบบ (Systemic Learning) เป็นการท าความเข้าใจระบบพื้นฐาน และ
กระบวนการองคก์าร เพื่อท าการพฒันาและหาแนวทางในการปรับปรุง 

3. การเรียนรู้วฒันธรรม (Cultural Learning) เป็นการเรียนรู้โดยมุ่งท่ีคุณค่า ทศันคติและความ
เช่ือขององคก์ารท่ีเป็นรากฐานส าหรับการเพิ่มผลผลิตของการท างาน 

4. การเรียนรู้ความเป็นผูน้ า (Leadership Learning) เป็นการมุ่งท่ีจะเรียนรู้กลยุทธ์พื้นฐานของ
องคก์าร เพื่อหาวธีิการพฒันาแนวทางการปฏิบติัการ และการปรับปรุง 

5. การเรียนรู้ทีมงาน (Team Learning) เป็นการเรียนรู้เพื่อจดัทีมงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. การเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ (Strategic Learning) เป็นการมุ่งท่ีจะเรียนรู้กลยุทธ์พื้นฐานของ

องคก์าร เพื่อหาวธีิการพฒันาแนวทางการปฏิบติัการ และการปรับปรุง 
7. การเรียนรู้การแปรรูป (Transformation Learning) เป็นการมุ่งการเรียนรู้ เพื่อคน้หาแนว

ทางการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ขององคก์าร 
 

1.5 ตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ตวัแบบองคก์ารแห่งการเรียนรู้ระดบัโลก (Global Learning Organization Model) ท่ีเสนอโดย 

มาร์ควอดท ์และเรยโ์นลส์ (กรภทัร์ จารุก าเนิดกนก. 2552: 96-97; อา้งอิงจาก Marquardt; & Reynolds. 
1994) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 11 ประการ คือ  

1. โครงสร้างท่ีเหมาะสม 
ส าหรับองคก์ารแห่งการเรียนรู้ระดบัโลกควรจะมีขนาดเล็กและคล่องตวั สายการบงัคบับญัชา

สั้น ไม่เนน้การควบคุม กระบวนการท างานไม่ซ ้ าซอ้น เป็นโครงสร้างท่ีสะทอ้นภาพโดยรวมขององคก์าร
และน าไปสู่เป้าหมายร่วมกนั เน้นการท างานเป็นทีมเพื่อสนบัสนุนความร่วมมือ และท างานร่วมกนัใน
การขบัเคล่ือนพลงัความคิด และการกระท าต่อการด าเนินนโยบาย 

2. วฒันธรรมการเรียนรู้ 
องค์การจะต้องสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ จัดให้มีส่ิงจูงใจในการสร้างสรรค ์

นวตักรรม กลา้คิด กลา้เส่ียง โดยส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ เน้นการรับฟังและเปิดเผยรวมทั้ง
สนบัสนุนใหบุ้คคลรับผดิชอบท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง และสร้างโอกาสในการพฒันาตนเองให้เกิดเป็นนิสัย
เรียนรู้จาการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นโดยการสนบัสนุนขององคก์าร 

3. ใหอ้ านาจพนกังานและเสริมสร้างพลงัของพนกังาน 
โดยการลดการพึ่งพิงผูอ่ื้น และผลกัดนัให้พนกังานรับผิดชอบในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง อีกทั้ง

ส่งเสริมใหพ้นกังานตดัสินใจแกปั้ญหา เพิ่มผลผลิต และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยตนเอง โดยให้พนกังานมี
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ส่วนร่วมในการพฒันากลยุทธ์ เพื่อให้การคิด และการกระท าของพนักงานสอดคล้องกบักลยุทธ์ของ
องคก์าร 

4. การตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม 
เพื่อคาดการณ์และเตรียมการส าหรับการปรับตวัท่ีเหมาะสม การคาดการณ์ท่ีแม่นย  าจะท าให้

องคก์ารมีอิทธิพลเหนือสภาพแวดลอ้มได ้รวมทั้งองคก์ารสามารถเลือกเป้าหมายดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีจะ
ตอบโตไ้ดด้ว้ยการก าหนดส่ิงท่ีจะเรียนรู้ 

5. การสร้างและการถ่ายโอนความรู้ 
องคก์ารจะตอ้งมีความสามารถท่ีจะประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทั้งท่ีชดัแจง้ และไม่ชดัแจง้ให้กลายเป็น

แหล่งท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่องคก์าร จึงตอ้งมีการสร้าง แบ่งปัน และถ่ายโอนความรู้ทัว่ทั้งองคก์าร 
6. เทคโนโลยกีารเรียนรู้ 
การเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมจะสนับสนุนให้องค์การสามารถสกดั และแสวงหาความรู้

ประมวลผลจดัเก็บ สร้าง และถ่ายโอนความรู้ใหแ้พร่หลายทัว่ทั้งองคก์าร 
7. คุณภาพ 
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในความส าเร็จขององคก์าร โดยองคก์ารควรยึดหลกัการจดัการคุณภาพแบบ

องคร์วม (TQM) ประกอบกบัแนวทางการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
8. กลยทุธ์ 
องคก์ารควรใชก้ารเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง และบูรณาการการเรียนรู้เขา้กบัทุกกระบวนการในองคก์าร

รวมทั้งส่งเสริมคนในองคก์ารให้มีกรอบความคิดในลกัษณะการคาดการณ์ในอนาคต คิดอยา่งเป็นระบบ 
และเรียนรู้จาการกระท า 

9. บรรยากาศท่ีสนบัสนุน 
คือการใหค้วามส าคญัต่อคุณภาพชีวติในการท างานของพนกังาน เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์

ยอมรับความแตกต่าง เนน้ความเสมอภาค และความอิสระมีมนุษยธรรม และเป็นประชาธิปไตย 
10. การท างานเป็นทีมและเครือข่าย 
การเรียนรู้โดยอาศยัความร่วมมือ แบ่งปัน และรวมพลงั ทั้งภายในทีม และระหว่างองค์การ

สร้างเครือข่ายพนัธมิตร เครือข่ายระดับโลก เครือข่ายขา้มสายงาน เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ๆและ
แบ่งปันขอ้มูล 

11. วสิัยทศัน์ 
วิสัยทศัน์ท่ีแสดงภาพในอนาคตขององคก์าร เพื่อส่ือความหมายให้กบัทุกคนในองคก์ารท าให้

ทุกคนมีวิสัยทศัน์ร่วมกัน มุ่งเป้าหมายเดียวกัน ทั้ งน้ีเพราะการเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลผูกพนักับ
เป้าหมายท่ีตอ้งการบรรลุอยา่งแทจ้ริง 
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1.6 ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 เจษฏา นกน้อย (2552: 12-14) กล่าวว่า การพฒันาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้นั้นหาก
ตอ้งการใหบ้รรลุผลส าเร็จอยา่งรวดเร็ว สามารถน ากลยทุธ์การจดัการการเปล่ียนแปลงมาใช ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ความส าเร็จในการพฒันาองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างย ัง่ยืน จะตอ้งอาศยัความมุ่งมัน่อย่าง
แรงกลา้ และความมีวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์าร 

2. จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีความเขา้ใจวฒันธรรมองคก์าร และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันา
องคก์ารสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

3. ผูมี้ส่วนได้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกระดบัในองค์การจะตอ้งมีความรู้สึกอยากเปล่ียนแปลงอยาก
พฒันาองคก์ารใหก้า้วสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 

4. การสร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเอ้ือต่อการพฒันาองคก์ารสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
5. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในองคก์ารจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนและมีส่วนไดรั้บ

ประโยชน์จาการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
6. ควรน าระบบการให้รางวลัมาใชเ้พื่อกระตุน้ให้เกิดนวตักรรมภายในองคก์ารอนัจะน ามาซ่ึง

ความส าเร็จของการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
7. กลยุทธ์ต่างๆท่ีน ามาใช้จะตอ้งสามารถปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป

เพื่อใหอ้งคก์ารกา้วสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
8. ตอ้งพร้อมท่ีจะเรียนรู้จากความลม้เหลว ทั้งน้ี เพราะการเปล่ียนแปลงยอ่มมีโอกาสลม้เหลว

ไดม้ากพอๆ กบัโอกาสท่ีประสบความส าเร็จ 
9. ตอ้งมุ่งเน้นให้พนกังานในองค์การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และการ

แลกเปล่ียนความรู้ มากกวา่ท่ีจะพยายามบงัคบัใหเ้กิดค่านิยมการเรียนรู้ในองคก์าร 
10. ควรมุ่งเนน้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ภายในองคก์ารดว้ยการเปล่ียนแปลง

โครงสร้าง กระบวนการปฏิบติังาน และระบบมากกวา่ท่ีจะเปล่ียนแปลงทศันคติ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ียากกวา่ 
11.  มกัมีคนในองคก์ารท่ีพร้อมเปิดรับความทา้ทาย และโอกาสใหม่ๆ จึงเป็นหนา้ท่ีของ

ผูบ้ริหารองคก์ารท่ีจะเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัดงักล่าว เพื่อเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงองคก์ารสู่องคก์าร
แห่งการเรียนรู้ 
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2. แนวคดิเกีย่วกบัวฒันธรรมองค์การ  
 ความหมายของวฒันธรรมองค์การ 

วนัทนา กอวฒันสกุล (2539: 17) กล่าววา่วฒันธรรมองค์การเป็นเร่ืองของความเช่ือ ทศันคติ 
ค่านิยม และวถีิชีวติของคนท่ีอยูร่่วมกนั และส่งผลออกมาเป็นรูปแบบของพฤติกรรมของคนในองคก์าร 

ขนิษฐา ทรงงาม (2549: 8) ไดใ้ห้ความหมายของวฒันธรรมองค์การวา่หมายถึง ค่านิยม ความ
เช่ือ ความเขา้ใจ พฤติกรรม และปทสัถานของสมาชิภายในองคก์ารท่ียดึถือปฏิบติัร่วมกนั 

รอบบิน (Robbins. 1994: 192) ไดใ้ห้ความหมายของวฒันธรรมองค์การ หมายถึง ทุกส่ิงทุก
อยา่งท่ีบุคคลในองคก์ารหน่ึงปฏิบติัเหมือนๆกนั เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะองคก์ารนั้น เกิดจากการเช่ือมโยง
ผสมผสานกนัระหวา่งเจตคติของบุคคล ค่านิยม ความเช่ือ ปทสัถาน และการกระท าของบุคคล ของกลุ่ม 
ขององค์การ นโยบายแลวตัถุประสงคข์ององค์การ เทคโนโลยี สภาวะของกลุ่มความส าเร็จขององค์การ
จนเป็นท่ียอมรับของบุคคลในองคก์ารซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

1. เกิดจากปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของบุคคลในองค์การ บริษทั ห้างร้าน ส านกังาน ฯลฯ เป็น
ระบบสังคมท่ีมีระบบท่ีแน่นอน 

2. เป็นมรดกขององค์การ ถูกถ่ายทอดจากบุคคลรุ่นหน่ึงไปยงับุคคลอีกรุ่นหน่ึง บุคคลอยู่ใน
สังคมใดก็เรียนรู้วฒันธรรมของสังคมนั้น เป็นการสร้างความเจริญให้แก่วฒันธรรมและสังคมมนุษยใ์ห้
อยูใ่นระดบัสูงข้ึน 

3. เป็นท่ีรวบรวมของความคิด ความเช่ือ เจตคติ ตลอดจนค่านิยมขององคก์ารเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของบุคลากรในองคก์าร 

4. เป็นส่ิงท่ีคนในองคก์ารเป็นว่ามีคุณค่าสูงส าหรับองค์การ เป็นสินทรัพยข์ององคก์ารท่ีมอง
ไม่เห็นแต่สัมผสัได ้

5. เป็นส่ิงท่ีเหมือนกระจกเงาสะท้อนให้เห็นบุคลิกภาพขององค์การ และบุคลิกภาพของ
บุคลากรในองคก์ารในระดบัมหภาค 
 
 หน้าทีข่องวฒันธรรมองค์การ 
 วฒันธรรมองคก์ารมีหนา้ท่ีอยา่งนอ้ย 3 ประการ 

1. เป็นเกณฑใ์นการสร้างกฎ ขอ้บงัคบั วฒันธรรมช่วยให้สมาชิกมีกฎทางสังคมในการตีความ
หรือแสดงพฤติกรรมในการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. เป็นส่ิงกระตุ้น ว ัฒนธรรมช่วยให้สมาชิกมีศรัทธา เป็นแรงจูงใจให้แต่ละคนปรับ
ลกัษณะเฉพาะของตนใหมี้บทบาท ค่านิยม ฯลฯ ท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์าร 



18 
  

3. เป็นเคร่ืองผนึกก าลงั วฒันธรรมช่วยให้สมาชิกผสมผสานติดต่อสมาคมกันและช่วยให้
องคก์ารบรรลุเป้าหมาย (กริช สืบสนธ์ิ.  2538: 5-6) 

ปีเตอร์ และ วอเตอร์แมน (Paters; & Waterman.  1982) ช้ีวา่บริษทัท่ีเป็นเลิศทุกแห่งท่ีเขาได้
ศึกษาแสดงใหเ้ห็นหรือบอกกล่าวชดัเจนวา่อยูเ่พื่ออะไร และบริษทัเหล่าน้ีหล่อหลอมค่านิยมอยา่งเอาจริง
เอาจงั ผลการศึกษาผูจ้ดัการจ านวน 1500 คน จากองคก์าร หน่วยงานทุกประเภท ทุกระดบัการจดัการเพื่อ
หาวา่ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัค่านิยมส่วนตวั มีค่านิยมใดร่วมกนัอยู่บา้ง พบวา่ค่านิยมท่ีจะร่วมกนั
ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ความรู้สึกถึงความส าเร็จของบุคคล 
2. ความผกูพนักบัองคก์าร 
3. ความเช่ือมัน่ในตนเองในอนัท่ีจะไดใ้จผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
4. พฤติกรรมท่ีมีศีลธรรม มีความถูกตอ้ง 
5. ผลงานตกต ่า ความเครียด และความกงัวลของตน 
6. การท างานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 
7. การปฏิบติัท่ีดีต่อผูถื้อหุน้ขององคก์าร 
ค่านิยมร่วมกนัเป็นแกนส าคญัในการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ หากค่านิยมขององค์การกบั

ค่านิยมส่วนบุคคลมีความสอดคลอ้งกนัมากเท่าใด ก็จะยิง่ท  าใหอ้งคก์ารดงักล่าวเจริญกา้วหนา้และมีความ
มัน่คงในการด าเนินการมากเท่านั้น 

 

2.1 วฒันธรรมทีเ่น้นสร้างสัมพนัธภาพระหว่างสมาชิกในองค์การ (Strong Mutual 
Relationships) ในชีวติของเราตอ้งสัมพนัธ์อยูก่บับุคคลหลายประเภท แต่ละประเภทลว้นมีปทสัถานใน 
การปฏิบติัต่างกนัออกไป นกัวิชาการไดจ้ดัจ าแนกประเภทความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลโดยอาศยัระดบั
ความสัมพนัธ์เป็นเกณฑ์ จากผิวเผินไปสู่ลึกซ้ึง การจดัประเภทเช่นน้ีจะท าให้เรารู้ล่วงหนา้วา่จะ คาดหวงั
อะไรจากกนัและกนัไดแ้ละจะเตรียมตวัติดต่อกนัอยา่งไรจึงจะไม่เกิดปัญหา ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
ในท่ีน้ีจ  าแนกเป็น 3 ระดบั คือ 

1. คนรู้จกั คนรู้จกันั้นเป็นความสัมพนัธ์ท่ีผิวเผิน การส่ือสารกนัมกัเป็นเร่ืองของขอ้เท็จจริง 
และจากขอ้เท็จจริงก็จะประเมินวา่ ควรจะสร้างความสัมพนัธ์ในระดบัต่อไปหรือไม่ คนรู้จกักนันั้นจะใช้
ยทุธวธีิในการส่ือสารเพื่อหาขอ้เทจ็จริงจากกนัและกนัใน 3 ประเภท  

 ประเภทแรก เป็นการตั้งรับ หมายถึง ใชก้ารสังเกตการกระท าของคนอ่ืนแทนท่ีจะซกัถาม
หรือเขา้ไปร่วมในสถานการณ์ 
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 ประเภทท่ีสอง แบบรุก หมายถึง การเขา้ไปจดัการกบัสถานการณ์ทางสังคมเพื่อให้ได้
ขอ้มูลมากข้ึน เช่น ใชก้ารคุย การถาม หรือการสัมภาษณ์ 

 ประเภทท่ีสาม แบบปฏิสัมพนัธ์ หมายถึง ใชก้ารส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียน ขอ้เท็จจริงและ
ความคิดเห็นระหวา่งกนัและกนั ควบคู่กนัไปกบัการสังเกต (Berger.  1978) 

จากขอ้มูลท่ีไดม้าไม่วา่จะโดยวธีิใด คนเราจะใชข้อ้มูลเหล่านั้นเพื่อกรองวา่เราจะสัมพนัธ์กบัคน
ผูน้ั้นต่อไปในระดบัใด ความสัมพนัธ์อาจเป็นไปในระดบัเดิมหรือเพิ่มระดบัไปสู่ความลึกซ้ึง หากขอ้มูลท่ี
รับมาก่อให้เกิดความพอใจ แต่หากขอ้มูลท่ีรับมาเป็นขอ้มูลท่ีไม่น่าพอใจเราก็อาจเลือกท่ีจะไม่พบกนั
ต่อไปอีก 

2. เพื่อน ค าวา่เพื่อนเป็นค าท่ีพูดง่ายแต่ให้ความหมายยาก เพราะเพื่อนเป็นบทบาทท่ีเกิดข้ึนได้
ในคู่สัมพนัธ์ทุกประเภท ตั้งแต่เพื่อนกบัเพื่อนจริงๆ เพื่อนในระหว่างสามีภรรยา นายกบัลูกน้อง ครูกบั
ศิษย ์หรือแมแ้ต่พอ่แม่กบัลูก เม่ือเอ่ยถึงค าวา่เพื่อน นกัมนุษยส์ัมพนัธ์ไดเ้สนอวา่ หมายถึงความสัมพนัธ์ท่ี
มีลกัษณะพิเศษ ดงัน้ี (Reardon.  1987) 

 เพื่อนมีสถานะพิเศษในชีวิต  เป็นคนท่ีเราไว้ใจและเป็นท่ียอมรับ ยิ่งไปกว่านั้ น 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนเป็น ความสัมพนัธ์แบบ ไม่เอาเปรียบ ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่คนเราจะ ไม่รับ
ส่ิงใดจากเพื่อน แต่การไดส่ิ้งใดจากเพื่อนนั้นเป็นการไดม้าโดยไม่ท าให้อีกฝ่ายหน่ึงรู้สึกวา่ตน ถูกบงัคบั
หรือขู่เขญ็ 

 เพื่อนมีฐานอยู่บนความเท่าเทียมกนั หมายถึงวา่ ระหว่างเพื่อนไม่มีใครมีอ านาจหรือ 
อิทธิพลเหนือใคร แมว้า่อีกคนหน่ึง จะมีสถานภาพเหนือกวา่ และตรงจุดน้ีเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้บุคคลมี
เพื่อนท่ีมีสถานภาพทางสังคมหรือเศรษฐกิจต่างจากตนเองมากๆ ได้ เน่ืองจากอาจเกิดความขดัแยง้
ระหวา่งบทบาทข้ึน 

 เพื่อนตอ้งยอมรับซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะรู้ไดจ้ากการสังเกตพฤติกรรมของอีกฝ่ายหน่ึงว่า
คลอ้ยตามกฎของความเป็นเพื่อนหรือไม่ กฎของความเป็นเพื่อนโดยทัว่ไปประกอบดว้ย 

o เม่ือมีข่าวใด ๆ เก่ียวกบัความส าเร็จก็บอกใหเ้พื่อนรู้ 
o แสดงการสนบัสนุนทางอารมณ์ 
o เสนอความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 
o พยายามท าใหมี้ความสุขเม่ืออยูร่่วมกนั 
o เสนอตวัท างานแทนถา้เพื่อนขาดไป 

อย่างไรก็ตามนกัวิชาการบางท่านไดส้ ารวจกฎดงักล่าวและเสนอว่ากฎเหล่าน้ีตั้งข้ึนมาเพื่อให้
รางวลัส าหรับความเป็นเพื่อน โดยพยายามหลีกเล่ียง ความขดัแยง้ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์อีกดา้นหน่ึงท่ี
เกิดข้ึนไดใ้นระหวา่งเพื่อน ส าหรับการท่ียอมรับใครเขา้มามีความสัมพนัธ์ในระดบัเพื่อนนั้น เป็นไปตาม
ทฤษฎีการเกิดความสัมพนัธ์ 
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3. ระดบัลึกซ้ึง ความสัมพนัธ์ในระดบัน้ีเป็น ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนซ ้ าๆ เปิดตนเองต่อกนัมาก 
ข้ึนต่อกนัและกนัสูง มีเร่ืองของอารมณ์เขา้มาเก่ียวขอ้งมาก ความสัมพนัธ์เช่นน้ีปรากฏอยูใ่นสามี-ภรรยา 
พอ่แม-่ลูก พี่-นอ้ง เพื่อนสนิท คู่รัก หรือลกัษณะอ่ืนๆ มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจส าหรับความสัมพนัธ์ประเภท
น้ี ดงัน้ี 

 คู่สัมพนัธ์ระดบัลึกซ้ึงมกัคาดหวงัจากกนัและกนัสูง เกินกวา่ขอบเขตท่ีเป็นจริง เม่ือไม่
เป็นไปตามท่ีคาดก็มกักล่าวโทษอีกฝ่ายหน่ึง 

 ความสัมพนัธ์ระดบัน้ีมิไดข้ึ้นอยู่กบัคู่สัมพนัธ์อย่างเดียว การส่ือสารจากคนอ่ืน ๆ ก็มี 
อิทธิพลต่อความสัมพนัธ์นั้นดว้ย 

 ความสัมพนัธ์ระดบัลึกซ้ึงท่ีเรียกวา่ความรักนั้น จ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภทยอ่ยและแต่ละ
ประเภทก็มีลกัษณะต่างกนั ดงัน้ี 

o รักแบบหลงไหล ซ่ึงปรกติจะอยู่นอกเหนือการควบคุมเป็นเร่ืองของอารมณ์แท้
มากกวา่เหตุผล มกักระตุน้ให้เกิดการตอบสนองอยา่งฉบัพลนั พฤติกรรมระหวา่งคู่สัมพนัธ์มกัพยากรณ์
ไม่ได ้และไม่เป็นฐานความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยนื การไดอ้ยูร่่วมกนัเป็นประจ าหรือการท่ีไดมี้ความสัมพนัธ์ทาง
เพศสม ่าเสมอจะท าใหค้วามต่ืนเตน้อนัเกิดจากความหลงไหลลดลง 

o รักแบบความจริง เป็นความรักท่ีพฒันามาจากแบบแรก เกิดข้ึนทีละน้อยและอยู่
ภายใตก้ารควบคุมของคนท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง มีการตอบแทนกนัและกนั มองความสัมพนัธ์ในลกัษณะ
สมดุล 

o รักแบบเอ้ืออาทร เป็นรักท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายใน ซ่ึงจะมีส่วนเพิ่มชีวิตชีวาให้กบั
ความรักแบบท่ีสอง 

พฤติกรรมท่ีส่ือให้เห็นความสัมพนัธ์ลึกซ้ึงนั้น เป็นไดท้ั้งภาษาถอ้ยค าและท่าทาง ภาษาเหล่าน้ี
ส่อใหเ้ห็นวา่ คู่สัมพนัธ์มีความใกลชิ้ดกนั ทั้งกายและใจ อาจเห็นไดจ้ากการมองตา การใชเ้วลาอยูร่่วมกนั
มาก การยิม้ การยนืใกลก้นั หรือการสัมผสั เป็นตน้  
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในการท างาน  
 ความหมายของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในการท างาน คือ การแสวงหาเพื่อท าความเขา้ใจ
โดยการใช้ลกัษณะรูปแบบการติดต่อสัมพนัธ์กนั ระหวา่งบุคคล เป็นผลก่อให้เกิดความเช่ือมโยงเพื่อให้
ไดผ้ลส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ารของแต่ละบุคคลท่ีไดก้ าหนดไว ้(อ านวย แสงสวา่ง.  2544: 99) 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปท าความรู้จกักันสร้าง
ความคุ้นเคย และติดต่อเก่ียวข้องกันโดยมีวตัถุประสงค์ร่วมกันอย่างใดอย่างหน่ึงชั่วระยะเวลาหน่ึง 
(สุวนีย ์เก่ียวก่ิงแกว้.  2544: 79) 
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 ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลไดร่้วมกนัท ากิจกรรม และมีส่วนร่วมในการ
ติดต่อส่ือสารร่วมมือ พฒันา ปรับปรุง แกปั้ญหาและสร้างแรงจูงใจให้แก่กนัและกนั การมีความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล (บรรยงค ์โตจินดา.  2543 : 372-374) มีดงัน้ี  

1. การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal interaction) คุณลักษณะส่วนบุคคลซ่ึงมี
เป้าหมาย มีความตอ้งการของบุคคล จะตอ้งมีความเช่ือ ความศรัทธาท่ีบุคคลนั้นยึดถือ ท่ีส าคญัคือตอ้งมี
ความนึกคิดท่ีแตกต่างจากบุคคลอ่ืน และมีความตอ้งการเป็นสมาชิก 

2. การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารกบับุคลากร ผูท่ี้เป็นผูบ้ริหารหรือผูน้ านั้น ควรมี
ความสามารถในการท างาน และมีหนา้ท่ีท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงาน ดงันั้น 

2.1 การบริหารงานมีลกัษณะเป็นประชาธิปไตยให้อิสระในการแสดงความคิดแกปั้ญหาแก่
เพื่อนร่วมงาน 

2.2 ใหบุ้คลากรรู้จุดมุ่งหมายของงานและเป้าหมายขององคก์าร 
2.3 ให้บุคลากรเกิดความรัก ความผกูพนั ความศรัทธาแก่องคก์าร โดยผูบ้ริหารพยายาม

กระท าใหผู้บ้งัคบับญัชาของตนมีทศันคติท่ีดีกบัผูบ้ริหารก่อน 
2.4 มอบหมายงานท่ีบุคลากรสนใจ พอใจท่ีจะปฏิบัติให้บุคลากรมีความรู้สึกถึง

ความส าเร็จของงานวา่เป็นของทุกคน และใหรู้้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 
2.5 มีการใชผ้ลประโยชน์ร่วมกนั 
2.6 มีการท างานเป็นทีม 
2.7 ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

3. การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมงานมีความส าคญัต่อการท างาน
เพราะในการท างานมีการประสานงานร่วมกนั ไม่สามารถท างานเพียงล าพงัได ้เพื่อใหง้านมีประสิทธิภาพ 
บุคลากรในองคก์ารควรมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานดงัน้ี 

3.1 แสดงความเป็นมิตรกบัทุกคน สนใจผูอ่ื้น ใหค้วามเขา้ใจผูอ่ื้นอยา่งจริงใจ 
3.2 มีความจริงใจท่ีจะท าใหผู้อ่ื้นกระตือรือร้นในการท างาน 
3.3 แสดงตวัเป็นผูฟั้งท่ีดี กระตุน้ผูอ่ื้นใหพ้ดูถึงตวัเองและเป็นเร่ืองท่ีผูอ่ื้นสนใจ 
3.4 พยายามท าให้ผูอ่ื้นรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัและกระท าดว้ยความจริงใจตระหนกั

ถึงคุณค่ามากกวา่วตัถุส่ิงของ 
3.5 มีความสุภาพอ่อนนอ้มถ่อมตน และเกรงใจ 
3.6 พยายามปรับปรุงจุดท่ีตวัเองบกพร่องก่อนเสมอ 
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2.2 วฒันธรรมเน้นความรู้สึกเป็นชุมชน (Sense of Community)  

ก าไร  แกว้เฮียง (2542: 28) การศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรมชุมชนจึงเป็นกระบวนการศึกษาท่ีให้
ความส าคญักบัคุณค่าการด ารงอยู่ของชุมชน โดยมุ่งเนน้การคน้หาวิถีชีวิตและความตอ้งการของชุมชน
จากประวติัศาสตร์และมีการด าเนินการท่ีพฒันาสอดคลอ้งกบัชุมชน ภายใตค้วามร่วมมือของชาวบา้นมี
การใหค้วามส าคญัต่อวฒันธรรมในฐานะเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าภายในชุมชน สามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
พฒันาชุมชนโดยอยูบ่นพื้นฐานของการพึ่งตนเองของชุมชน การศึกษาเพื่อการพฒันาในแนววฒันธรรม
ชุมชนเนน้ถึงการน าเอาความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆในชุมชนและเกิดการสืบทอดต่อๆกนัมาภายในชุมชน
เป็นวิถีการด ารงชีวิตของคนในชุมชน ความส าคญัของความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงต่างๆในวฒันธรรมของ
ชุมชนปรากฏชดัดงัทรรศนะของนิธิ เอียวศรีวงศ์ (2534: 43-45) ท่ีไดแ้สดงให้เห็นวา่ความรู้ทั้งหลายจะ
ตั้งอยูล่อยๆไม่ได ้จ  าเป็นตอ้งมีวฒันธรรมเก้ือหนุนให้ด ารงอยูแ่ละสามารถน าไปเผยแพร่ให้คนในชุมชน
ได ้
 สุรเชษฐ์ เวชชพิทกัษ์ (เสกสรร สรรสรพิสุทธ์ิ. 2546: 21; อา้งอิงจาก สุรเชษฐ์ เวชชพิทกัษ์. 
2533) ไดเ้สนอระบบหรือโครงสร้างทางวฒันธรรมของชุมชนไว ้3 ประการ คือ 

1. ระบบการผลิต หรือระบบการท ามาหากิน 
2. ระบบการอยูร่่วมสัมพนัธ์กนั ประกอบดว้ยครอบครัว เครือญาติ และความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ชุมชน 
3. ระบบทางความเช่ือ ประกอบดว้ย ศาสนา คุณค่า และพิธีกรรม 

 จากการศึกษาข้องมูลดังกล่าวข้างตน้ สามารถสรุปแนวคิดเก่ียวกับวฒันธรรมชุมชนได้ว่า
วฒันธรรมชุมชนคือ วฒันธรรมดั้งเดิมท่ีมีอยูใ่นชุมชน วฒันธรรมเก่าแก่ท่ีแข็งแกร่ง การต่อสู้เพื่อการมีอยู่
มีกิน ซ่ึงก่อให้เกิดวฒันธรรมทางการผลิต มีการช่วยเหลือกนัและกนัในชุมชนและมีการผลิตซ ้ าข้ึนทาง
วฒันธรรม โดยชุมชนแต่ละชุมชนลว้นมีพลงัอยูท่ ั้งส้ิน ถา้ชาวบา้นสามารถรักษาวฒันธรรมชุมชนไวใ้ห้
เขม้แขง็แลว้ก็จะน าชุมชนใหเ้ขม้แขง็ตามไปดว้ย  

 

2.3 วฒันธรรมเน้นในการเอาใจใส่ (Caring)  
 ทฤษฎกีารดูแลของวัตสัน (Watson’s Caring Theory) ทฤษฎีการดูแลของวตัสัน เนน้การดูแล
อนัเป็นคุณธรรมท่ีด ารงคไ์วซ่ึ้งศกัด์ิศรีของความเป็นเพื่อนมนุษย ์โดยอาศยัการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่ง
ผูใ้ห้การดูแลกบัผูไ้ดรั้บการดูแล ภาพใตค้วามรักความเป็นเพื่อนมนุษยท่ี์ให้ความส าคญัทั้งร่างกายและ
จิตใจอยา่งไม่แยกออกจากกนั จนผูใ้ห้การดูแลสัมผสัถึงพลงัแห่งการดูแล อนัเป็นความรู้สึกตระหนกัถึง
การดูแลวา่ไดเ้กิดข้ึน และส่งใหเ้กิดความรักความเขา้ใจผูอ่ื้น ท่ีเรียกวา่ “Caring occasion” และน าไปสู่การ
เรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างคนสองคนภายใตส้นามปรากฏการณ์ (Phenomenal field) 
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ของแต่ละบุคคลท่ีหลอมรวมกนัจนเกิดความเขา้ถึงจิตใจระหวา่งคนสองคน กระบวนการดูแลท่ีมีลกัษณะ
เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนแบบอตัวิสัย (Subjective) ท่ีเรียกว่ารูปแบบการดูแลท่ีเขา้ถึงจิตใจระหว่างคนสองคน 
(Transpersonal caring) นั้น มีลกัษณะเป็นกระบวนการดูแลท่ีมีองค์ประกอบสามส่วนท่ีเช่ือมโยงกนั 
ไดแ้ก่ กระบวนการดูแลมนุษย ์(Human care process) การดูแลมนุษยบ์นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
(Human care transaction) และผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได ้(Possible outcomes) ภายใตก้ระบวนการท่ีเช่ือมโยง
กนัน้ีประกอบไปดว้ยมโนทศัน์ต่างๆท่ีปรากฏในทฤษฏีการดูแลขอวตัสัน เช่น ปัจจยัการดูแล (Carative 
factor) ความรัก (Caritas) แนวคิดศีลธรรม (Moral idea) สถานการณ์การดูแลท่ีเกิดข้ึนขณะนั้น (Actual 
caring occasion) สามารถใชใ้นการดูแลสุขภาพอย่างเป็นองคร์วม โดยอาศยัปัจจยัการดูแล 10 ประการ 
(Ten carative factors) ร่วมกบักระบวนการปฏิบติัการดว้ยความรักเพื่อการดูแล (Clinical caritas process) 
อีก 10 ประการท่ีวตัสันพฒันาเพิ่มเติมตั้งแต่ปี 2002 (Watson. 2008) ดงัน้ี 

1. สร้างระบบค่านิยมการเห็นแก่ประโยชน์ของผูอ่ื้น และมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย ์
2. สร้างความศรัทธาและความหวงั 
3. ปลูกฝังความไวต่อความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้น 
4. สร้างสัมพนัธภาพการช่วยเหลืออยา่งไวว้างใจ 
5. ส่งเสริมและยอมรับความรู้สึกทางบวกและทางลบ 
6. ใชว้ธีิการแกปั้ญหาและตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ เพื่อการตดัสินใจ 
7. ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเขา้ถึงจิตใจผูอ่ื้น 
8. ประคบัประคอง สนบัสนุน และแกไ้ขส่ิงแวดลอ้มดา้นกายภาพ จิตสังคม และจิตวญิญาณ 
9. พึงพอใจท่ีจะช่วยเหลือเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืน 
10. ยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึน-พลงัท่ีมีอยู ่

 

2.4 วฒันธรรมเน้นความไว้วางใจ(Trust)และความน่าไว้วางใจ (Trustworthy) 
 ความไวว้างใจ (Trust) และความน่าไวว้างใจ (Trustworthy) ความไวว้างใจ เป็นส่ิงจ าเป็น
ส าหรับการพฒันาสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลใหง้อกงาม วกิฤตการณ์ส าคญัท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนในสัมพนัธภาพ 
คือ ความไม่สามารถในการไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ระดบัความไวว้างใจเป็น ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลาข้ึนอยูก่บั การกระท าของบุคคลทั้งสองฝ่าย และเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดย้าก แต่ท าลายไดง่้าย ใน
สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัมีระดบั ท่ีเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ 
การไม่ไวว้างใจเลย และไวว้างใจในทุกโอกาส เป็นการไวว้างใจท่ีไม่เหมาะสมความไวว้างใจเกิดข้ึน เม่ือ
บุคคลเต็มใจท่ีจะเส่ียงต่อผลท่ีจะเกิดข้ึน จากการเปิดเผยตนเองเก่ียวกบัความคิด ความรู้สึก ทศันคติ และ
ปฏิกิริยาท่ีเขามีต่อเหตุการณ์ต่างๆความน่าไวว้างใจ จะเกิดข้ึนต่อเม่ือบุคคลท าให้ผูอ่ื้นมัน่ใจวา่เขาไดรั้บ
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ประโยชน์จากการเส่ียงเปิดเผยตนเอง บุคคลท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจ คือ บุคคลท่ีแสดงออกถึง การ
ยอมรับ การช่วยเหลือสนบัสนุน และให้ความร่วมมือกบัผูอ่ื้น การแสดงออกถึงการยอมรับ จะช่วยให้อีก
ผูอ่ื้นลดความรู้สึกกลวัและความกงัวลต่อความอ่อนแอของเขาเอง และท าให้กลา้เปิดเผยตนเองมากข้ึน 
(Resource : ดร.เอมอร กฤษณะรังสรรค)์ 

แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัความไว้วางใจ 
ความหมายของความไวว้างใจ 

 นักวิชาการได้ให้ความหมายของความไวว้างใจ ไวห้ลากหลายตามพื้นฐานและทศันะของ
นกัวชิาการแต่ละท่าน ซ่ึงผูว้จิยัรวบรวมดงัต่อไปน้ี 
 รอตเตอร์ ( Rotter.  1971: 444) ไดใ้ห้ความหมายของความไวว้างใจวา่ เป็นความคาดหวงัของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ต่อค าพูด ค าสัญญาทั้งท่ีเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน
วา่เช่ือถือได ้
 วิทนีย ์(Whitney.  1996: 216) ไดก้ล่าวถึงความไวว้างใจวา่ หมายถึง ความเช่ือความมัน่ใจใน
ความซ่ือสัตย ์ความน่าเช่ือถือ และความยติุธรรมในบุคคลหรือส่ิงใดๆ 
 จอร์นสัน (Johnson.  1996) ไดก้ล่าววา่ ความไวว้างใจเป็นสถานการณ์การแลกเปล่ียนทางสังคม 
ซ่ึงบุคคลมีความเตม็ใจท่ีจะปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ปราศจากการใชอ้ านาจ 
 มิสชา (Mishra.  1996) ไดใ้ห้ความหมายไวว้างใจวา่ เป็นความเต็มใจของบุคคลท่ีมีความมัน่คง
ต่อบุคคลอ่ืนโดยมีความเช่ือวา่บุคคลนั้นเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถมีความเปิดเผยให้ความสนใจห่วงใย
และความน่าเช่ือถือ 

มาแชล (Marshall.  2000: 48) ไดใ้หค้วามหมายความไวว้างใจวา่ ความไวว้างใจเป็นผลสะทอ้น
ใหเ้กิดความเช่ือมัน่ ความซ่ือสัตยข์องบุคคลท่ีมีต่อคุณลกัษณะและความสามารถของบุคคลอ่ืน 

บูน แอนด์ โฮมส์ (Boon; & Holmes.  1991) กล่าววา่ ความไวว้างใจเป็นสภาพการณ์ท่ีรวมถึง
ความมัน่ใจ ส่ิงท่ีคาดหวงัในทางบวกเก่ียวกับเหตุจูงใจของผูอ่ื้น ประกอบกับการค านึงถึงตนเองใน
สถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงข้ึนอยูก่บั 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. แนวโนม้ม่ีมีต่อความไวว้างใจท่ีเป็นนิสัยของบุคคลนั้น 
2. ปัจจยัก าหนดสถานการณ์ 
3. ประวติัความสัมพนัธ์ 

 รอบบิน (Robbins.  2000: 147) ไดใ้ห้ความหมายความไวว้างใจวา่ ความไวว้างใจเป็นความ
คาดหวงัในทางบวก ต่อบุคคลอ่ืนไม่วา่จะเป็นค าพดู การกระท า หรือการตดัสินใจท่ีจะกระท าตามสมควร
แลว้แต่โอกาส  
 รอบบิน (Robbins.  2000: 504) กล่าวถึง ความไวว้างใจเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัเน่ืองจาก 
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1. ความสูญเสียทัว่ไปของความไวว้างใจ (General loss of trust institutions) ในปี ค.ศ. 1950 
เป็นยุคท่ีเช่ือวา่มีความซ่ือสัตยต่์อการใช้อ านาจหนา้ท่ี แต่การคดัเลือกบุคคลเขา้มาท างานหน้าท่ีเก่ียวกบั
กฎหมาย ผูบ้ริหารทางธุรกิจ นกัวิชาการ นกัหนงัสือพิมพ ์นกัวิจยั และบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจในการ
ท างานท่ีมีช่ือเสียงนั้นไม่สามารถบอกความจริงไดทุ้กคร้ัง เจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่แน่ใจเก่ียวกบัการใชอ้  านาจ
หนา้ท่ี ดงันั้นความไวว้างใจจึงถูกท าลายแบบทั้งส้ินในทุกสถาบนั 

2. ความสัมพนัธ์ของนายจ้าง และพนักงานท่ีไม่ดีในองค์การเป็นจ านวนมาก (Employer-
employee relations have suffered in many organizations) การบริหารการปฏิบติัเน่ืองจากมีองคก์ารเป็น
จ านวนมากท่ีจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นระเบียบ พนกังานตอ้งประสบปัญหาในการส่ือสาร สูญเสียความ
ไวว้างใจเน่ืองจากมีผลท่ีเกิดข้ึนตามมา เช่น การปฏิบติังานเกิดความผิดพลาดไม่ส าเร็จตามเง่ือนไขการให้
รางวลั ละเลยความรับผิดชอบ และการลดขนาดองคก์ารท าให้ความไวว้างใจลดลงแต่ปัญหาไม่มากเท่า
การปลดพนกังาน 

3. เกิดการเปล่ียนแปลงและความไม่มัน่คง (Change and instability) ความไวว้างใจมี
ความส าคญัมากในสภาพท่ีมีการเปล่ียนแปลง และความไม่มัน่คงในสถานท่ีท างาน บุคคลจะต้อง
เปล่ียนไปมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ซ่ึงระดบัความไวว้างใจจะเป็นตวัก าหนด 

4. ขอ้สัญญาทางจิตวิทยาในรูปแบบใหม่ (The new psychological contract) หมายถึง ขอ้ตกลง
ท่ีไม่ไดมี้การเขียนถึงส่ิงท่ีผูบ้ริหารท่ีไม่ไดค้าดหวงัจากพนกังาน และส่ิงท่ีพนกังานคาดหวงัจากผูบ้ริหาร
ในแง่คิดของพนกังานขอ้สัญญาทางจิตวิทยาคือ การับรู้ของพนงักนท่ีคิดวา่พวกเขาจะไดรั้บสิทธิ ซ่ึงเป็น
ผลมาจากขอ้สัญญาท่ีนายจา้งให้ไวก้บัเขา ดงันั้นหากความไวว้างใจอยูใ่นระดบัต ่า พนกังานมีแนวโนม้ท่ี
จะหลีกเล่ียงการเผชิญความเส่ียง มีการเรียกร้องมากข้ึน ลกัษณะสังคมแบบน้ีบุคคลในองคก์ารจะตอ้งเร่ง
สร้างและรักษาความสัมพนัธ์ไว ้จะท าให้โอกาสท่ีจะไม่ปฏิบติัตามขอ้สัญญาน้อยลง เน่ืองจากการไม่
ปฏิบติัตามขอ้สัญญาท าให้เกิดผลในทางลบ เช่น มีความตั้งใจน้อยลงในการท่ีจะท างานให้ได้ผลตาม
ตอ้งการหากความไวว้างใจอยูร่ะดบัสูงจะท าใหพ้ฤติกรรมในการปฏิบติังานดีข้ึนตามไปดว้ย 

5. โครงสร้างความสัมพนัธ์ในรูปแบบใหม่ (New structural relationships) ความไวว้างใจเป็น
สารหล่อล่ืนให้เกิดความราบร่ืน มีการประสานกนัอย่างดีในองคก์าร โดยขจดัความขดัแยง้ทางความคิด 
การบริหารในยคุปัจจุบนัตอ้งการความไวว้างใจ ซ่ึงเป็นหลกัประกนัท่ีส าคญัขององคก์าร 

6. เป็นการสร้างยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร (Building commitment) ความไวว้างใจเป็นส่ิงส าคญั 
เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์ารอยู่ในระดบัสูง การท่ีบุคคลมีความยึด
มัน่ผูกพนัต่อองค์การนั้นจะเป็นตวัก าหนดให้องค์การบรรลุเป้าหมายและรักษาสมาชิกในองค์การให้คง
อยู ่
 ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์หลายทางมีผลท าให้เกิดความราบร่ืนและให้คุณค่าในการ
แลกเปล่ียนต่างๆ ในวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ (Luhmann.  1977) สรุปวา่ ความไวว้างใจส่งผลให้การมี
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ส่วนร่วมในเครือข่ายอยา่งแทจ้ริง สามารถปรับตวัไดใ้นรูปแบบต่างๆ ขององคก์ารสามารถบริหารจดัการ
ภาวะวกิฤตลดความขดัแยง้และลดตน้ทุน 
 จอห์นสัน (Johnson.  1997) กล่าวว่า ความไวว้างใจเป็นแนวคิดท่ีซบัซ้อน เป็นสัมพนัธภาพ
ระหวา่ง 2 คนอยา่งสม ่าเสมอไม่ใช่เป็นบุคลิกภาพของบุคคลบางคนเกิดข้ึนระหวา่งบุคคล ไม่ใช่ภายใน
บุคคลเท่านั้น ส่ิงท่ีบุคคลกระท าเป็นผลกระทบของระดบัความไวว้างใจระหวา่งผูใ้ห้ความไวว้างใจและผู ้
ถูกไวว้างใจ ซ่ึงเกิดไดจ้ากความน่าเช่ือถือเป็นการยอมรับและสนบัสนุนท่ีผูถู้กไวว้างใจกระท าให้บุคคล
อ่ืนโดยการเปิดเผยความคิด ความรู้สึกและปฏิกิริยา  

Robert Bruce Shaw กล่าวถึง ขอบเขตท่ีท าให้เกิดความไวว้างใจ และการสูญเสียความไวว้างใจ
ของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัคือ บุคคล ทีมงาน หรือองค์การ ล้วนมีขอบเขตในการสร้างและการถอน
ความไวว้างใจจากผูอ่ื้นออกไปแตกต่างกนั ปัจจยัหลกั 3 ประการท่ีมีผลต่อการก าหนดขอบเขตหรือจุด
ทางเขา้ ทางออกของความไวใ้จของแต่ละบุคคล ไดแ้ก่ 

1. สถานการณ์ (The Situation) หากสถานการณ์นั้นๆมีความเส่ียงสูง ขอบเขต จุดทางเข้า 
ทางออกของความไวว้างใจ (Trust Threshold) ยอ่มสูงตามไปดว้ย 

2. ประสบการณ์ของบุคคลนั้นในเร่ืองความไวว้างใจ (Those giving their trust)หากบริษทั 
ธุรกิจ ทีมงานเคยมีประสบการณ์ในทางท่ีไม่คิดท่ีเกิดจากความไวว้างใจ เช่น การถูกหลอกลวง หัก
หลงัจากการธุรกิจ ก็จะท าใหบ้ริษทั ธุรกิจ ทีมงานนั้นๆ มีขอบเขต จุดทางเขา้ทางออก ของความไวว้างใจ 
(Trust Threshold) ก็อาจจะต ่า ในขณะท่ีหากบริษทัท่ีมาขอเป็นหุ้นส่วนนั้นเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงไม่ค่อยดี
นกั หรือเป็นบริษทัท่ีบริษทัเราไม่รู้จกั ขอบเขต จุดทางเขา้ ทางออกของความไวว้างใจ ยอ่มจะสูงตามไป
ดว้ย เป็นตน้  
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า จุดทางเข้า ทางออกของบุคคลหน่ึงในเร่ืองความไวว้างใจนั้นมีความ
แตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับปัจจยัทั้ ง 3 ของแต่ละบุคคลดังกล่าวข้างต้น บุคคลจะเปล่ียนความคิดจากการ
ไวว้างใจเป็นไม่ไวว้างใจง่ายกว่าการสร้างความไวว้างใจข้ึนมาใหม่ เม่ือบุคคลนั้นไดสู้ญเสียไปคร้ังหน่ึง
แลว้ (อุชุมพร แกว้ขนุทด.  2550: 11)  
 

ความส าคญัของความไว้วางใจ 
 ความไวว้างใจเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ท่ีท  าให้องคก์ารด ารงอยูแ่ละประสบผลส าเร็จ เน่ืองจากการ
ท างานร่วมกนัตอ้งพึ่งพาอาศยักนั แนวโนม้ในปัจจุบนัมีความหลากหลายขององคป์ระกอบในการท างาน
มากข้ึน ความไวว้างใจกันระหว่างสมาชิกในองค์การมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ความไวว้างใจเป็นแหล่ง
ทรัพยากรท่ีมาจากความร่วมมือเป็นพื้นฐาน (Shaw.  1997) และความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของบุคคลใน
องคก์ารก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพต่อองคก์าร (Reynolds.  1997) ความไวว้างใจเปรียบเสมือน
หมุดหรือสลกัท่ียึดส่วนต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั และสามารถเอ้ืออ านวยให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายพร้อมกบั
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ความเจริญเติบโตขององค์การ หากองค์การใดปราศจากความไวว้างใจของบุคคลในองค์การ จะท าให้
เสียเวลา เสียทรัพยากรในการบริหารจดัการเป็นจ านวนมาก จนกว่าองค์การจะประสบผลส าเร็จได ้ซ่ึง
ความไวว้างใจมีความส าคญัในหลายทางและเป็นส่วนประกอบท่ีจ าเป็นในทุกประเภทในสัมพนัธภาพ
ของมนุษย ์ซ่ึงยงัผลใหเ้กิดความราบร่ืนและเกิดคุณค่าในการแลกเปล่ียนต่างๆ ในวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ 
(Luhmann.  1979) สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ไลเบอร์แมน (Lieberman.  1981) ท่ีวา่ความไวว้างใจเป็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีดว้ยความเช่ือถือและซ่ือสัตยต่์อกนั 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ราตรี  ต๊ะพนัธ์ (2549) การศึกษาคุณลกัษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
เตรียมทหาร 4 ดา้น ไดแ้ก่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี การมีวิสัยทศัน์ร่วม 
และการมีวฒันธรรมการเรียนรู้ และเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนเตรียมทหาร 4 ดา้น ตามความคิดเห็นของขา้ราชการโรงเรียนเตรียมทหาร จ าแนกตามหน่วยงาน
ระดบัชั้นยศ และระยะเวลาการปฏิบติังาน กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 239 คน ผลการวิจยั
พบวา่ 

1. คุณลกัษณะความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนเตรียมทหารดา้นการประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยี ด้านการมีวิสัยทศัน์ร่วม และโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นการมีวฒันธรรมการเรียนรู้ 
และดา้นการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. คุณลกัษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเตรียมทหารโดยรวมตามความ
คิดเห็นของขา้ราชการโรงเรียนเตรียมทหารท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในหน่วยงานต่างกนัไม่แตกต่างกนัเม่ือพิจารณา
รายดา้นพบวา่ ดา้นการมีวสิัยทศัน์ร่วมตามความคิดเห็นของนายทหารท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในหน่วยงานต่างกนั 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนายทหารหน่วยฝึกศึกษา มีความคิดเห็นสูงกว่า
นายทหารหน่วยงานสนบัสนุนการศึกษา 

3. คุณลกัษณะความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเตรียมทหารโดยรวม และรายดา้น
ตามความคิดเห็นของขา้ราชการโรงเรียนเตรียมทหารท่ีมีระดบัชั้นยศต่างกนั แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  0.01 โดยคุณลกัษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมและรายด้านทุกด้านตาม
ความคิดเห็นของนายทหารสัญญาบตัรสูงกวา่นายทหารประทวน 

4. คุณลกัษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเตรียมทหารโดยรวมตามความ
คิดเห็นของข้าราชการโรงเรียนเตรียมทหารท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกัน ไม่แตกต่างกันเม่ือ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านวฒันธรรมการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของนายทหารท่ีมีระยะเวลาการ
ปฏิบติังานมากสูงกวา่นายทหารท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานปานกลางอยา่งมีนยัส าคญั 0.05 
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 จิราภรณ์  โพธิเต็ง (2542) ไดศึ้กษาเร่ือง สภาวะความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
บา้นหว้ยหล่อดูก อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนบา้นห้วยหล่อดูก อ าเภอ
อมก๋อย จงัเชียงใหม่ ไดเ้ตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรปรับเปล่ียนกระบวนการจดัการเรียนการสอน และ
พฒันาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศกัราช 2542 และมีปัจจยั 7 ประการท่ีจะน าเสนอโรงเรียนเขา้สู่สภาวะความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ คือ บทบาทของผูบ้ริหาร บทบาทของคณะครู งบประมาณและทรัพยากรท่ีตอ้งการท างานร่วมกนั
เป็นทีม วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงคข์องโรงเรียน วฒันธรรมของโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ส่วนท่ีเป็นปัญหาคือ ทรัพยากรท่ีตอ้งใช้ไม่เพียงพอ ขอ้จ ากดัของผูเ้รียน งบประมาณ และส่ือไม่
เพียงพอ และบุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานนอ้ย 
 สมชาย สุวิชาวรพนัธ์ (2548) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้วฒันธรรมองค์การท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความผูกพนัต่อองค์การของนักวิจยัเทคโนโลยีแห่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ พบว่า วฒันธรรมองค์การ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานและความผูกพนัต่อ
องคก์ารของบุคลากร ความพยายามปรับปรุงกระบวนการท างานโดยการพฒันาทั้งทางดา้นบุคลากร และ
วถีิปฏิบติัภายในองคก์ารฯ  แต่ความพยายามยงัคงไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ซ่ึงส่วนหน่ึงอาจส่งผล
มาจากวฒันธรรมองคก์ารบางอยา่งท่ีไม่เอ้ืออ านวยใหอ้งคก์ารปรับตวัรับการเปล่ียนแปลง เพื่อเป็นการวาง
แผนการพฒันาบุคลากรในองคก์ารให้มีการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารอยา่งถูกตอ้ง อนัเป็นรากฐานท่ีส าคญั
ในการสร้างความร่วมมือกนัอย่างดีของบุคลากรเม่ือเกิดการยอมรับในวฒันธรรมองค์การแลว้จะท าให้
เกิดแรงกายและแรงใจท่ีจะทุ่มเทท างานใหแ้ก่องคก์าร เกิดความจงรักภกัดีและเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร
ข้ึน ท่ีจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งการับรู้วฒันธรรม
องคก์ารความผกูพนัต่อองคก์ารและแนวโนม้พฤติกรรมการท างานในอนาคต ซ่ึงมีความส าคญัต่อการอยู่
รอดขององคก์ารและเป็นตวัช้ีท่ีดีถึงความมีประสิทธิภาพขององคก์าร นอกจากน้ียงัสามารถช้ีถึงแนวโนม้
ของความตั้งใจท่ีจะอยูห่รือลาออกจากองคก์ารของบุคคลได ้ถา้หากบุคลากรเกิดความผกูพนัต่อองคก์ารก็
จะตั้งใจท างานอย่างเต็มท่ี ทุ่มเทเวลาให้อย่างเต็มท่ี มีการขาดงานต ่า ไม่ละทิ้งหน้าท่ี ความตั้งใจท่ีจะ
ลาออกและพฤติกรรมการลาออกจากองค์การต ่า ผลการปฏิบติังานดี มีความจงรักภกัดีต่อองค์การ 
องค์การนั้นก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การได ้ในทางตรงกนัขา้ม
หากบุคลากรขาดความผกูพนัต่อองคก์าร จะท าให้บุคลากรมีความตั้งใจท่ีจะลาออกไปท างานยงัองคก์าร
อ่ืน หรือ อาจจะฝืนใจท างานกบัองคก์ารต่อไปอยา่งไร้ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการท่ีองคก์ารตอ้งประสบ
กบัปัญหาการลาออกจากงานของบุคลากรในอตัราท่ีสูง ท าให้การท างานขาดความต่อเน่ือง สูญเสีย
ทรัพยากรทั้งเวลา เงินทอง และก าลงัแรงงานในการฝึกอบรมผูท่ี้เขา้มาใหม่และการลาออกของบุคลากร
อาจส่งผลกระทบต่อขวญัและก าลงัใจ ทศันคติของบุคลากรท่ียงัคงท างานอยูใ่นองคก์ารนั้น ถา้หากอตัรา
การลาออกสูงอาจท าใหภ้าพพจน์ขององคก์ารเสียหาย และองคก์ารก็จะขาดความมัน่คงตามมา 



29 
  
  หทยัรัตน์  ตนัสุวรรณ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร ความจงรักภกัดีต่อ
องคก์าร และบรรยากาศในองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยส านักงานใหญ่ ผลการวิจยัพบว่า พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ีย 37 ปี 11 
เดือน การศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป สถานภาพโสด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 33,001 บาทข้ึนไป และมีอายุ
งานเฉล่ีย 11 ปี 10 เดือนพนกังานมีระดบัความคิดเห็นในดา้นวฒันธรรมองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นความรู้สึก 
และดา้นความพฤติกรรมท่ีแสดงออก มีความจงรักภกัดีต่อองค์การอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นการรับรู้มี
ความจงรักภกัดีต่อองค์การอยู่ในระดบัปานกลางพนักงานมีระดบัความคิดเห็นในด้านบรรยากาศใน
องคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ มีความคิดเห็นดา้นบรรยากาศในองคก์ารอยู่
ในระดบัดี คือ ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความเส่ียงของงาน ดา้นความอบอุ่น ดา้นมาตรฐานงาน ดา้นการ
ให้รางวลั ดา้นความขดัแยง้และดา้นโครงสร้างองค์การ และมีความคิดเห็นดา้นบรรยากาศในองคก์าร
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นการสนบัสนุนพนกังานมีระดบัความคิดเห็นในดา้นประสิทธิภาพ
การท างาน มีระดบัความคิดเห็นในดา้นประสิทธิภาพการท างานอยูใ่นระดบัดีพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 
และระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพท างานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 ส่วน
พนกังานท่ีมีเพศ และสถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพท างานไม่แตกต่างกนั  
 ประสบการณ์ในการท างาน วฒันธรรมองคก์าร บรรยากาศในองคก์ารดา้นโครงสร้างองคก์าร
บรรยากาศในองคก์ารดา้นการสนบัสนุน บรรยากาศในองคก์ารดา้นมาตรฐานงาน และบรรยากาศใน
องค์การดา้นความขดัแยง้ สามารถร่วมท านายประสิทธิภาพการท างานของพนกังานในทิศทางเดียวกนั
ส่วนบรรยากาศในองคก์ารดา้นความรับผิดชอบ และบรรยากาศในองคก์ารดา้นความอบอุ่น สามารถร่วม
ท านายประสิทธิภาพการท างานของพนกังานในทิศทางตรงกนัขา้ม ไดร้้อยละ 68.4 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
 มานิดา ลือสายวงศ ์(2551) ความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อปัจจยัท่ีสนบัสนุนการสร้างองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ พนกังานส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุน้อยกวา่ 30 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีต าแหน่งองค์การเป็น
พนกังานชั้นตน้/กลาง และมีระยะเวลาในการท างานน้อยกวา่ 5 ปี พนกังานมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ี
สนบัสนุนการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในระดบัดี ไดแ้ก่ ดา้นพลวตัการเรียนรู้ ดา้นการเพิ่มอ านาจ
บุคคล ดา้นการจดัการความรู้ ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี และ ดา้นการปรับเปล่ียนองคก์ารนอกจากน้ี
ยงัพบวา่ พนกังานเห็นวา่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย มีความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในระดบัสูง ไดแ้ก่ 
ดา้นความรอบรู้แห่งตน ดา้นแบบแผนความคิดอ่าน ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ 
และดา้นวสิัยทศัน์ร่วม  
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 พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ในขณะท่ีพนกังานกลุ่ม
อาย ุ40 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นโดยภาพรวมต่อความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ต ่ากวา่พนกังานกลุ่มอายุ
นอ้ยกวา่ 40 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 5 -14 ปี มีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมต่อความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ มากกวา่ พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างาน
นอ้ยกวา่ 5 ปี และพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 15 ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นพลวตัการเรียนรู้ ดา้นการปรับเปล่ียน
องคก์าร ดา้นการเพิ่มอ านาจบุคคล และดา้นการจดัการความรู้ มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่ากบัความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกสิกรไทย ดา้นความรอบรู้แห่งตน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 นอกจากน้ี ปัจจยัท่ีสนับสนุนการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านพลวตัการเรียนรู้ ด้านการ
ปรับเปล่ียนองคก์าร ดา้นการเพิ่มอ านาจบุคคล ดา้นการจดัการความรู้ และดา้นการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี 
มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกสิกรไทย ดา้นวิสัยทศัน์
ร่วม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มากไปกวา่นั้น ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการสร้างองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ดา้นการปรับเปล่ียนองคก์าร ดา้นการเพิ่มอ านาจบุคคล และดา้นการจดัการความรู้ มีความสัมพนัธ์
อยูใ่นระดบัต ่าและปานกลางกบัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกสิกรไทย ดา้นการเรียนรู้
เป็นทีม และดา้นการคิดอยา่งเป็นระบบ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 รวิวรรณ ลีมาสวสัด์ิกุล (2551) ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนลผลการศึกษาพบว่า พยาบาล
วิชาชีพส่วนใหญ่ มีอายุระหวา่ง 26 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีระยะเวลาการท างานนอ้ยกวา่ 3 ปี มีระดบั
เงินเดือนเฉล่ียระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท โดยพยาบาลวิชาชีพมีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารท่ี
เนน้รายละเอียด เนน้ความมัน่คง และเนน้ผลงานในระดบัดีมาก และมีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์าร
ท่ีเนน้นวตักรรมและการยอมรับความเส่ียง เนน้การปฏิบติังานเป็นทีม และเนน้บุคลากร ในระดบัดี และ
ยงัพบว่าพยาบาลวิชาชีพมีระดบัความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมในระดบัดี พยาบาลวิชาชีพท่ีมีอายุ 
สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  
 ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพต่อวฒันธรรมองค์การท่ีเน้นผลงาน เน้นบุคลากร เนน้การ
ปฏิบติังานเป็นทีมและเนน้นวตักรรมและยอมรับความเส่ียง  มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์าร และความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพต่อวฒันธรรมองคก์ารท่ีเนน้รายละเอียด เนน้การ
แข่งขนัและเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจ และเนน้ความมัน่คง มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่ากบัความผกูพนัต่อ
องคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 ดนยวรรณ ลีละศุภพงษ์ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ลกัษณะของพนักงานและผลการท างานของ
องคก์ารตามแนวคิดขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา บริษทัอาหารบริการด่วน มีดงัน้ี การวิจยัคร้ังน้ี
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทัอาหารบริการด่วน 
และลกัษณะของพนกังานท่ีมีต่อผลการท างานขององคก์ารตามแนวคิดขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยตวั
แปรอิสระไดแ้ก่ ลกัษณะของพนกังานขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ประกอบดว้ย ความรอบรู้แห่งตน ผล
การท างานขององคก์ารตามแนวคิดขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
    กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนักงานประจ าในระดบัต่างๆภายในบริษทัอาหาร
บริการด่วนแห่งหน่ึงในประเทศไทยในส่วนของส านกังานใหญ่ จ านวน 190 คนโดยใชแ้บบสอบถามใน
การรวบรวมขอ้มูล ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคิด วิสัยทศัน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่าง
เป็นระบบ มีความสัมพนัธ์กบัผลการท างานขององคก์ารดา้นการลดตน้ทุนการผลิต 

2. ความรอบรู้แห่งตนแบบแผนความคิด วสิัยทศัน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอยา่งเป็น
ระบบ มีความสัมพนัธ์กบัผลการท างานขององคก์าร ดา้นความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
 ความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคิด วิสัยทศัน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็น
ระบบ มีความสัมพนัธ์กบัผลการท างานขององคก์ารดา้นความพึงพอใจของพนกังาน 
 



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 
 ในการวจิยัเร่ือง “อิทธิพลของวฒันธรรมองคก์ารต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้” คร้ังน้ี

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
5. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 
 

1. กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลอืกกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
  ประชำกรทีใ่ช้ในกำรท ำวจัิย 

ประชากร ได้แก่ ขา้ราชการ พนักงานองค์การของรัฐ และพนักงานบริษทัเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร 

 
 กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจัิย  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐ พนักงาน

บริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงก าหนดตวัอยา่งโดยใชสู้ตร
การหาขนาดตวัอยา่งในกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชุมกร ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (นราศรี ไววนิชกุล; 
และชูศกัด์ิ อุดมศรี. 2542: 104) 
  
  
 
     
   เม่ือ  n แทน จ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง 

จากสูตร       n =             Z2(pq) 
                                  e 2 
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       Z  แทน ค่าสถิติ (ค่ามาตรฐาน) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยัก าหนดไว ้ 
          95% นัน่คือ ระดบัความคลาดเคล่ือน (α) = 0.05 หรือ  
          1-α/2 = 0.975 เปิดตารางไดค้่า Z = 1.96  
       e แทน ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนไดโ้ดยก าหนดใหค้่า 
          ความคลาดเคล่ือน 5% = 0.05 
       p  แทน  สัดส่วนประชากรท่ีจะสุ่ม 
   q แทน  1-p  
   
  แทนค่าในสูตรไดด้งัน้ี 
        
       n  =  (1.96)2(0.5)(1-0.5) 
           0.052 
         
        =  384.16  ≈ 385  
 

ดงันั้นขนาดตวัอยา่งท่ีค  านวณไดเ้ท่ากบั 385 ตวัอยา่ง เพิ่มส ารองกรณีเก็บแบบสอบถามไม่ครบ
และแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ อีก 10 % รวมทั้งหมด 424 ตวัอยา่ง ซ่ึงไม่รวมกบัแบบสอบถามท่ีเป็นการ 
try out จ านวน 30 ตวัอยา่ง ผูว้จิยัใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

 
ขั้นตอนที่ 1 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยจบัฉลากแบบไม่

ใส่คืนเพื่อเลือกสุ่มตัวอย่าง จากกลุ่มการปกครองฯ ของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี 50 เขต 
(http://th.wikipedia.org) ออกมาจ านวน 5 เขต ดงัน้ี 

1. เขตพญาไท 
2. เขตปทุมวนั 
3. เขตจตุจกัร  
4. เขตหว้ยขวาง 
5. เขตสาทร 
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ขั้นตอนที่ 2 วิธีการเลือกตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) เพื่อก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีศึกษาในแต่ละเขต ส าหรับการเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยก าหนดโควตา้ของแต่ละ
เขตทั้ง 5 เขต เป็นสัดส่วนเท่า ๆ กนั เขตละ 85 คน 
  
 ขั้นตอนที่ 3 วิธีการเลือกตวัอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตวัอย่างท่ีระบุไวข้า้งต้น ด้วยการแจก
แบบสอบถามใหก้บั ขา้ราชการ พนกังานองคก์ารของรัฐ และพนกังานบริษทัเอกชน ท่ีท างานอยูใ่นแต่ละ
เขต จนกวา่จะไดแ้บบสอบถามครบตามกลุ่มตวัอยา่ง 424 คน 
 

2. กำรสร้ำงเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
ในการศึกษาวิจัยค ร้ัง น้ี  ผู ้วิจ ัยได้ท าการสร้างเค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยโดยการออก

แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยสร้างเคร่ืองมือและท าการหาคุณภาพของเคร่ืองมือดงัน้ี 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

1. ศึกษาค้นควา้เอกสาร ต ารา และผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามใหมี้ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

2. ก าหนดขอบเขตและประเด็นค าถามใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามออก 1 ชุดประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน สถานภาพการสมรส และอาชีพ 
 โดยลกัษณะแบบสอบถามประกอบดว้ย มีค าถามแบบมีค าตอบให้เลือก 2 ค าตอบ (Simple- 

dichotomy question) จ านวน 2 ขอ้ และค าถามมีให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple- choice question) 
จ านวน 4 ขอ้ ไดท้  าการใชร้ะดบัการวดัขอ้ดงัน้ี 
  
 ขอ้ท่ี 1 เพศ ไดแ้ก่ ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal scale) ไดแ้ก่ 

1. ชาย 
2. หญิง 
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 ขอ้ท่ี 2 อาย ุระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) ไดแ้ก่ 
1. 22 – 31 ปี 
2. 32 – 41 ปี 
3. 42 – 51 ปี 
4. 52  ปีข้ึนไป 

    
 ขอ้ท่ี 3 ระดบัการศึกษา ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) ไดแ้ก่ 

1. ปริญญาตรี 
2. ปริญญาโท 
3. ปริญญาเอก 

    
  ขอ้ท่ี 4 ระยะเวลาในการท างาน (Ordinal scale) ไดแ้ก่ 

1. 1 - 3 ปี 
2. 4 – 6 ปี 
3. 7 – 10 ปี 
4. มากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป 

  
 ขอ้ท่ี 5 สถานภาพการสมรส ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal scale) ไดแ้ก่  

1. โสด 
2. สมรส (รวมถึง หยา่ร้างหรือแยกกนัอยู)่ 

 
 ขอ้ท่ี 6 อาชีพ ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) ไดแ้ก่ 

1. ขา้ราชการ 
2. พนกังานองคก์ารของรัฐ 
3. พนกังานบริษทัเอกชน 

  
ส่วนที ่2 เป็นลกัษณะแบบสอบถามใหเ้ลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ 

Likert แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลวฒันธรรมองค์การ เป็นลักษณะค าถามปลายปิด (Close-ended 
question) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ตวัเลือก คือ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย 
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ปานกลาง มาก มากท่ีสุด และ ใช้มาตรวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น (Interval scale) ซ่ึงมีเกณฑ์การให้
คะแนนดงัน้ี 
 
ตาราง 2   ระดบัคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู้  
 

คะแนนเฉล่ีย ระดบัลกัษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
5 มากท่ีสุด 
4 มาก 
3 ปานกลาง 
2 
1 

นอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด 

 
เม่ือรวบรวมขอ้มูลและแจกแจงความถ่ีแลว้ ผูว้จิยัใชเ้กณฑ์ในการอภิปรายผลการค านวณ (กลัยา 

วานิชยบ์ญัชา. 2542) 
   

 
 
 
 
 
 ในการแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัได้

ก าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 

จ านวนชั้น 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น    =       คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 

= (5 – 1) / 5 
=  0.8 
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ตาราง 3 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลวฒันธรรมองคก์ารต่อการแปลความหมายจดัอนัดบั 
 

คะแนนเฉล่ีย ระดบัลกัษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
4.21 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 นอ้ย 
1.00 – 1.80 นอ้ยท่ีสุด 

   
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู้ เป็นลกัษณะ
ค าถามปลายปิด (Close-ended question) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) โดยมีค าตอบให้เลือก 
5 ตวัเลือก คือ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด และใชม้าตรวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น (Interval 
scale) ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 
ตาราง 4 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 

คะแนน ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
5 มากท่ีสุด 
4 มาก 
3 ปานกลาง 
2 
1 

นอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด 

  

  เม่ือรวบรวมขอ้มูลและแจกแจงความถ่ีแลว้ ผูว้จิยัใชเ้กณฑ์ในการอภิปรายผลการค านวณ (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา. 2542) 
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ตาราง 5   ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู้ต่อการแปลความหมายจดัอนัดบั 
 

คะแนนเฉล่ีย ระดบัลกัษณะวฒันธรรมองคก์าร 
4.21 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 
1.00 – 1.80 

นอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด 

 
ขั้นตอนในกำรสร้ำงเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามล าดบั ดงัน้ี 
ศึกษาคน้ควา้จากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลกัการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดขอบเขตของ
การวจิยั  

1. ศึกษาวิจยัการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อก าหนดขอบเขตและเน้ือหาของ
แบบสอบถามจะไดมี้ความชดัเจนตามหมายของการวจิยัยิง่ข้ึน 

2. น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ให้ครอบคลุมตามความมุ่ง
หมายของการวจิยั 

3. น าแบบสอบท่ีได้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและ
เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อน ามาแกไ้ข 

4. น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงในขั้นท่ี 3 เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น   = 
คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 

จ านวนชั้น 
 (5 – 1) 

5 
   0.8 

 = 
 = 



39 
  

ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อปรับปรุง
แกไ้ขคร้ังสุดทา้ยก่อนน ามาทดลองใช ้(Try Out) โดยการน าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์นั้นไปทดลองใช้
กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (α 
– Coefficient) ดว้ยสูตรครอนบรัคแอลฟ่า (Conbach’s alpha) เพื่อให้ไดค้่าความเช่ือมัน่ ซ่ึงมีค่าระหวา่ง 0  
≤  α ≤ 1   ค่าท่ีใกลเ้คียงกบั 1 แสดงวา่มีความเช่ือถือไดม้าก (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 449) ผลการ
ทดลองใชเ้คร่ืองมือไดคุ้ณภาพของเคร่ืองมือ  เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ 
 
 วฒันธรรมเนน้สัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกในองคก์าร       มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.792 

 วฒันธรรมเนน้ความรู้สึกเป็นชุมชน       มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.914 

 วฒันธรรมเนน้การเอาใจใส่         มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.730 

 วฒันธรรมเนน้ความเช่ือใจ         มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.897 

 องคก์ารแห่งการเรียนรู้           มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.922 

 

5. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกับก ลุ่มตัวอย่าง  โดยท่ีผู ้วิจ ัยแจก
แบบสอบถามจ านวน  450 ชุด โดยใชแ้บบสอบถามส่งให้กลุ่มประชากรทางอินเตอร์เน็ตจ านวน 250 ชุด 
และใชแ้บบสอบถามส่งใหก้ลุ่มประชากรภายในองคก์รของรัฐจ านวน 200 ชุด ใชเ้วลาเก็บขอ้มูลภายใน 3 
สัปดาห์ (ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2555 ถึง 10 มกราคม 2556) และไดรั้บแบบสอบถามกลบัมา จ านวน 435 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.67 จากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนน าขอ้มูลไป
วเิคราะห์ตามขั้นตอนทางสถิติต่อไป 

 



40 
  

3. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิ เพื่อช่วยสร้างความ
เข้าใจพื้นฐานในการวิจัย ช่วยออกแบบสอบถามตลอดจนช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยมี
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการคน้หาขอ้มูลจากเอกสาร วารสารท่ีสามารถอา้งอิง
ได ้ผลงานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแหล่งขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม 

2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 424 คน ซ่ึงจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างตามท่ีได้ก าหนดไว ้จนครบตาม
จ านวน 

 

4. กำรจัดท ำและกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 กำรจัดท ำข้อมูล 

1. ตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูว้ิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามโดย
แยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

2. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหัสตามท่ีไดก้  าหนด
รหสัไวล่้วงหนา้ 

3. การประมวลผลขอ้มูลท่ีลงรหสัแลว้ไดน้ ามาบนัทึกโดยใชเ้คร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อ
การประมวลผลขอ้มูลซ่ึงใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
   
 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการอธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง ดงัน้ี 

1.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน 
สถานภาพการสมรส และอาชีพ น ามาแจกแจงจ านวนความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2 วิเคราะห์ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ วฒันธรรมองค์การท่ีเน้นความสัมพนัธภาพระหว่าง
สมาชิกในองค์การ วฒันธรรมท่ีเน้นความรู้สึกเป็นชุมชน วฒันธรรมท่ีเน้นการใส่ใจ วฒันธรรมท่ีเน้น
ความเช่ือใจ ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และประเมินระดบั
ค่าเฉล่ีย 
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2. การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจยั 
ดงัน้ี 

2.1 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 บุคลากรท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ มีความสัมพนัธ์กบัระดบั
ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

2.2  สมมติฐานขอ้ท่ี 2 บุคลากรท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ มีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

2.3  สมมติฐานข้อท่ี 3 บุคลากรท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

2.4 สมมติฐานขอ้ท่ี 4 บุคลากรท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการท างาน มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

2.5 สมมติฐานขอ้ท่ี 5 บุคลากรท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพการสมรส มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

2.6 สมมติฐานขอ้ท่ี 6 บุคลากรท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

การวเิคราะห์ใชค้่าสถิติ t-test และการวิเคราะห์ค่าแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
เพื่ออธิบายค่าความแตกต่างระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคล กบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

2.7 สมมติฐานขอ้ท่ี 7 วฒันธรรมองคก์ารดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกในองคก์าร มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

สถิติท่ีใชท้ดสอบ คือ การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis)  
2.8 สมมติฐานขอ้ท่ี 8  วฒันธรรมองคก์ารดา้นความรู้สึกเป็นชุมชน มีความสัมพนัธ์กบั

ระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
สถิติท่ีใชท้ดสอบ คือ การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) 
2.9 สมมติฐานขอ้ท่ี 9 วฒันธรรมองคก์ารดา้นการใส่ใจ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
สถิติท่ีใชท้ดสอบ คือ การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) 
2.10 สมมติฐานขอ้ท่ี 10 วฒันธรรมองค์การดา้นความเช่ือใจ  มีความสัมพนัธ์กบัระดบั

ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
สถิติท่ีใชท้ดสอบ คือ การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) 
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5.  สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ 
  1.1  การหาค่าร้อยละ (Percentage) ใชว้เิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง (กลัยา วา
นิชยบ์ญัชา. 2545: 449-450)  

 
P =  f X 100 
      n 
เม่ือ P แทน ค่าสถิติร้อยละ 
  f แทน ความถ่ีของขอ้มูล 
  n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

  1.2  ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) เพื่อใช้แปลความหมายของขอ้มูลในดา้นต่างๆ โดยใช้สูตร 
ดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 39) 

 
X  = ∑Xi 
      n 
 
เม่ือ X  แทน ค่าคะแนนเฉล่ีย 
  ∑Xi แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

  1.3  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลในดา้น
ต่างๆ โดยใชสู้ตร ดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 39)  

 
 
S.D. =     ∑ (Xi – X)2 
             n - 1  
 
เม่ือ  S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตวัอยา่ง 
  Xi  แทน คะแนนแต่ละตวัในกลุ่มตวัอยา่ง 
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  X  แทน ค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
  n   แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 
 2.  สถิติท่ีใชห้าค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
 เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (α - Coefficient) 
ของครอนบคั (Cronbach’s alpha coefficient) ค่าอลัฟ่าท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม 
โดยจะมีค่าระหวา่ง 0 <α < 1 ค่าท่ีใกลเ้คียงกบั 1 แสดงวา่มีค่าความเช่ือมัน่สูง โดยใชสู้ตรดงัน้ี (กลัยา วา
นิชยบ์ญัชา. 2553: 445) 
 

 α  =         k      covariance / variance 
  1 + (k – 1)    covariance / variance 
 
เม่ือ α   แทน ค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 
  k   แทน จ านวนค าถาม 

Covariance  แทน ค่าเฉล่ียของความแปรปรวนร่วมระหวา่งค าถามต่างๆ 
  variance         แทน ค่าเฉล่ียของค่าแปรปรวนของค าถาม 
 

 3.  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่ม โดยใช้สูตร t-test 
Independent (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2541: 162) 
    โดยใชท้ดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 ดา้นเพศ และขอ้ 5 ดา้นสถานภาพการสมรส 
 

3.1.1 กรณีท่ีความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่ม เท่ากนั (S2
1 = S2

2) ใชสู้ตร 
 

t    =                                  X1 –  X2  

                                  (n 1 – 1) S2
1  + (n 2 – 1) S2

2       1     +   1 

                                                                                 n 1 + n 2 – 2                    n 1       n 2 

                  
       2

21
 nndf  
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เม่ือ   t  แทน  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t = distribution 
    X1     แทน  ค่าเฉล่ียกลุ่มประชากรท่ี 1 

  X2     แทน  ค่าเฉล่ียกลุ่มประชากรท่ี 2 
  S2

1     แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1  
  S2

2  แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
    n 1           แทน  ขนาดของกลุ่มประชากรท่ี 1 
       n 2             แทน  ขนาดของกลุ่มประชากรท่ี 2 

          df           แทน  ชั้นแห่งความเป็นอิสระ( 1n +
2n - 2)    

   3.1.2 กรณีท่ีความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่เท่ากนั (S2
1 ≠ S2

2) ใชสู้ตร 
 

t    =                    X1  –   X2  

                               S2
1  +   S2

2 

                                                    n 1        n 2 

  

1n

n

S

1n

n

S

n

S

n

S

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1


































df
 

 
เม่ือ   t แทน  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t = distribution 
    X1    แทน   ค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 

  X2    แทน   ค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
  S2

1    แทน   ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1  
  S2

2 แทน   ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
n 1       แทน   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 

        n 2        แทน   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
                       df แทน  ชั้นแห่งความเป็นอิสระ( 1n + 2n - 2)    
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  3.2  ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไปโดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 
ดา้นอายุ ขอ้ 3 ดา้นระดบัการศึกษา ขอ้ 4 ดา้นระยะเวลาการท างาน และขอ้ท่ี 6 อาชีพ (กลัยา วานิชย์
บญัชา. 2544: 175) 

   

 
 
เม่ือ F  แทน ค่าแจกแจงท่ีใชพ้ิจารณาในการ F-distribution 
  MSb แทน ค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 
  MSw แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 

   

   
 
เม่ือ  SSb  แทน ผลรวมของก าลงัสองระหวา่งกลุ่ม 
   SSw  แทน ผลรวมของก าลงัสองภายในกลุ่ม 
   k  แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
   n   แทน จ านวนสมาชิกทั้งหมด 
              (k-1)    แทน    degree of freedom ส าหรับการแปรผนัระหวา่งกลุ่ม (dfb) 
           (n - k)    แทน degree of freedom ส าหรับการแปรผนัภายในกลุ่ม (dfw) 

 กรณีพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใชสู้ตรตามวธีิ Least Significant Difference (LSD) 
เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 258) 
 

 
 



46 
  

เม่ือ  t1-α/2;n-k   แทน    ค่าท่ีใชพ้ิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ท่ี    
      ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และชั้นแห่งความเป็น 
                                       อิสระภายในกลุ่ม 
 MSD    แทน   ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม (MSw) 
    ni     แทน จ านวนขอ้มูลของกลุ่ม i 
    nj     แทน จ านวนขอ้มูลของกลุ่ม j 
 

  3.3  สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานจะใชใ้นการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple 
regression equation) สมการถดถอยเชิงซอ้นในรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงสามารถเขียนไดด้งัน้ี 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 302) 
 

 =  +  Xi+….+ e ; i= 1,2, …, N 
 

   โดยท่ี  
                                            แทน  ตวัแปรตาม 
                                      X       แทน  ตวัแปรอิสระ 
                                           แทน  ค่าคงท่ี (Constant) ของสมการถดถอย 
               แทน  ค่าคาดเคล่ือนท่ีเกดจาดตวัอยา่งระหวา่งค่าจริง  
                                                    Y และค่าท่ีไดจ้ากสมการ  (hat) 

             แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient)  
                       ของตวัแปรอิสระตวัท่ี i (X) 

 
    

 
 
 
 
 
 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษา อิทธิพลของวฒันธรรมองคก์ารต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดย
การวิเคราะห์ขอ้มูล และการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดก้ าหนดสัญลกัษณ์
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
n   แทน  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  
X   แทน  ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
S.D.   แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t  แทน  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t – Distribution  
F   แทน  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F – Distribution 
Sig.  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติจากการทดสอบท่ีโปรแกรมค านวณได้  

ใชใ้นการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
Ho   แทน  สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
Ha   แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
SS   แทน  ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares)  
MS   แทน  ค่าเฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
df   แทน  ชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
LSD   แทน  Least Significant Difference 
B  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Unstandardized Coefficients) 
β  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการถูกตอบของตวัพยากรณ์ซ่ึงท านายในรูปคะแนน 

มาตรฐาน 
     Constant (a)     แทน ค่าคงท่ี 

Adjusted R2  แทน  ประสิทธิภาพในการท านายท่ีปรับแลว้ 
* *  แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*   แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั โดยแบ่งการน าเสนอ 
ออกเป็น 4 ส่วน ตามล าดบั ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลด้านลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังาน ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ระยะเวลาในการท างาน สถานภาพสมรส และอาชีพ 
 ตอนที ่2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร 
 ตอนที ่3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู้  
 ตอนที ่4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที ่1 การวเิคราะห์เกีย่วกบัลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลา
ในการท างาน สถานภาพสมรส และ อาชีพ โดยการแจกแจงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละ ดงัตาราง 
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ตาราง 6 จ  านวน (ความถ่ี) และร้อยละ ของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
 การศึกษา ระยะเวลาในการท างาน สถานภาพสมรส และอาชีพ 
 

ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล ความถี่ (คน) ร้อยละ 

1.1  เพศ     
          ชาย    192 45.30 
          หญิง   232 54.70 

รวม 424 100.00 

1.2  อายุ   

          22 - 31 ปี  165 38.92 
          32- 41 ปี 222 52.36 
          42- 51 ปี   34 8.02 
          52 ปีข้ึนไป   3   0.71 

รวม 424 100.00 

1.3  ระดับการศึกษา   

          ปริญญาตรี   217 51.18 
          ปริญญาโท  204 48.11 
          ปริญญาเอก    3 0.71 

รวม 424 100.00 

1.4  ระยะเวลาการท างาน   

          1 – 3 ปี  161 38.00 
          4 – 6 ปี  146 34.40 
          7 – 10 ปี 
          มากกวา่ 10 ปี 

  55 
  62 

13.00 
14.60 

รวม 424 100.00 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล ความถี่ (คน) ร้อยละ 

1.5  สถานภาพการสมรส   

          โสด   260 61.30 

          สมรส / หยา่ร้างหรือแยกกนัอยู ่  164 38.70 

รวม 424 100.00 

1.6  อาชีพ   

          ขา้ราชการ   14 3.30 
          พนกังานองคก์รของรัฐ 
          พนกังานบริษทัเอกชน 

 270 
140 

63.70 
33.00 

รวม 424 100.00 

 
 จากตาราง 6 แสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ัง
น้ี จ  านวน 424 คน จ าแนกตามตวัแปรไดด้งัน้ี 
 เพศ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีจ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 54.72 และรองลงมา
เป็นเพศชาย มีจ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 45.28 
 อายุ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานท่ีมีอายรุะหวา่ง 32 – 41 ปี มีจ  านวน 222 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.36 เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาเป็นพนกังานท่ีมีอายุระหวา่ง 22-31 ปี มีจ  านวน 165 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.92 เป็นอนัดบัสอง เป็นพนกังานท่ีมีอายุระหว่าง 42 – 51 ปี มีจ  านวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.02 และเป็นผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 52 ปีข้ึนไป มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.71 
 ระดับการศึกษา ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจ  านวน 
217 คน คิดเป็นร้อยละ 51.18 เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาเป็นพนกังานท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท 
มีจ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 48.11 เป็นอนัอบัสอง และเป็นพนกังานท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญา
เอก มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.71 
 ระยะเวลาการท างาน ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างาน 
ระหว่าง 1 - 3 ปี มีจ  านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาเป็น พนกังานท่ีมี
ระยะเวลาการท างานระหวา่ง 4 – 6 ปี มีจ  านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40  เป็นอนัดบัสอง รองลงมา
เป็นพนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างานมากกว่า 10 ปีข้ึนไป มีจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 14.60 เป็น
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อนัดบัสาม และเป็นพนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างานระหวา่ง 7 - 10 ปี มีจ  านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.00 
 สถานภาพการสมรส ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีจ านวน 260 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.30 และเป็นพนกังานท่ีมีสถานภาพการสมรส (รวมถึงหยา่ร้างหรือแยกกนัอยู่ มีจ  านวน 
164 คน คิดเป็นร้อยละ 38.70  
 อาชีพ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานท่ีมีอาชีพพนักงานองค์กรของรัฐ มี
จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 63.70 เป็นอันดับหน่ึง รองลงมาเป็นพนักงานท่ีมีอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน มีจ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 เป็นอนัดบัสอง และเป็นพนักงานขา้ราชการ มี
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30  
 
 เน่ืองจากขอ้มูลส่วนบุคคลด้านอายุ และระดบัการศึกษา มีความถ่ีของขอ้มูลกระจายตวัไม่
สม ่าเสมอ และบางกลุ่มมีจ านวนความถ่ีนอ้ยเกินไป ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลใหม่เพื่อให้
เกิดการกระจายตวัของขอ้มูลมีความสม ่าเสมอ เพื่อท าการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงไดก้ลุ่มใหม่ดงัน้ี  
 
ตาราง 7 จ  านวน (ความถ่ี) และร้อยละ ของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม อายุและระดับ
 การศึกษา ท่ีจดักลุ่มใหม่ 
 

ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล ความถี่ (คน) ร้อยละ 

1.2  อายุ   

          22 - 31 ปี  165 38.92 
          32- 41 ปี 222 52.36 
          42 ปีข้ึนไป   37   8.72 

รวม 424 100.00 

1.3  ระดับการศึกษา   

          ปริญญาตรี  217 51.18 
          สูงกวา่ปริญญาตรี  207 48.82 

รวม 424 100.00 
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 อายุ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานท่ีมีอายรุะหวา่ง 32 – 41 ปี มีจ  านวน 222 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.36 เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาเป็นพนกังานท่ีมีอายุระหวา่ง 22-31 ปี มีจ  านวน 165 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.92 เป็นอนัดบัสอง และเป็นพนกังานท่ีมีอายุระหวา่ง 42 ปีข้ึนไป มีจ านวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.72 
 ระดับการศึกษา ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจ  านวน 
217 คน คิดเป็นร้อยละ 51.18 เป็นอนัดบัหน่ึง และเป็นพนกังานท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
มีจ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 48.82  
 
 ตอนที ่2 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัวฒันธรรมองค์การ 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารมี 4 ดา้น ไดแ้ก่ วฒันธรรมเนน้สัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิก
ในองคก์าร วฒันธรรมเนน้ความรู้สึกเป็นชุมชน วฒันธรรมเนน้การเอาใจใส่ และ วฒันธรรมเนน้ความ
เช่ือใจ โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบ
ค าอธิบาย ปรากฏตามตาราง  
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ตาราง 8 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะวฒันธรรมองค์การเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
 พนกังาน ในดา้นวฒันธรรมเนน้สัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกในองคก์าร 
 

ด้านวฒันธรรมเน้นสัมพนัธภาพ 
ระหว่างสมาชิกในองค์การ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. สมาชิกในองคก์ารของท่านมีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

3.60 0.837 มาก 

2. สมาชิกในองคก์ารของท่านมีความเป็นมิตรกบัทุกคน
ใหค้วามเขา้ใจผูอ่ื้นอยา่งจริงใจ 

3.55 0.939 มาก 

3. องคก์ารของท่านจดัใหมี้กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งสมาชิกในองคก์ารเสมอ 

3.52 0.969 มาก 

4. สมาชิกในองคก์ารของท่านใหค้วามส าคญั ยอมรับ 
และเคารพสิทธิของเพื่อนร่วมงาน 

3.52 0.867 มาก 

5. สมาชิกในองคก์ารของท่านหลีกเล่ียงความขดัแยง้ท่ี
จะเกิดข้ึนในระหวา่งสมาชิกในองคก์าร 

3.48 0.899 มาก 

ผลรวมด้านวฒันธรรมเน้นสัมพนัธภาพ 
ระหว่างสมาชิกในองค์การ 

3.53 0.758 มาก 

  
 จากตาราง 8 พบว่าวฒันธรรมเน้นสัมพนัธภาพระหว่างสมาชิกในองค์การของพนักงาน
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ลกัษณะท่ีมีมากกว่าดา้น
อ่ืน คือ สมาชิกในองคก์ารของท่านมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก เท่ากบั 3.60 รองลงมาคือ สมาชิกในองคก์ารของท่านมีความเป็นมิตรกบัทุกคนให้ความเขา้ใจผูอ่ื้น
อย่างจริงใจ องค์การของท่านจดัให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในองค์การเสมอ 
สมาชิกในองค์การของท่านให้ความส าคญั ยอมรับ และเคารพสิทธิของเพื่อนร่วมงานและสมาชิกใน
องคก์ารของท่านหลีกเล่ียงความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนในระหวา่งสมาชิกในองคก์าร มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
เท่ากบั 3.55, 3.52, 3.52 และ 3.48 ตามล าดบั 
 



 54 

ตาราง 9 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะวฒันธรรมองค์การเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
 พนกังาน ในดา้นวฒันธรรมเนน้ความรู้สึกเป็นชุมชน 
 

ด้านวฒันธรรมเน้นความรู้สึกเป็นชุมชน X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
6. องคก์ารของท่านไดใ้ห้ความช่วยเหลือกบับุคลากร
ในองคก์ารเม่ือเดือดร้อน 

3.57 0.926 มาก 

7. องคก์ารของท่านจดัใหบุ้คลากรมีการพดูคุยกนั เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ของบุคคลากรใน
องคก์าร 

3.50 0.915 มาก 

8. องคก์ารของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระใน
การตดัสินใจในการวางแผนงานไดเ้อง 

3.52 0.922 มาก 

9. องคก์ารของท่านมีความยดืหยุน่ในการปฏิบติังาน 3.56 0.956 มาก 

ผลรวมด้านวฒันธรรมเน้นความรู้สึกเป็นชุมชน 3.53 0.786 มาก 

  
 จากตาราง 9 พบวา่วฒันธรรมเนน้ความรู้สึกเป็นชุมชนของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ลกัษณะท่ีมีมากกวา่ดา้นอ่ืน คือ องคก์ารของท่านได้
ใหค้วามช่วยเหลือกบับุคลากรในองคก์ารเม่ือเดือดร้อน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เท่ากบั 3.57 รองลงมา
คือ องคก์ารของท่านมีความยดืหยุน่ในการปฏิบติังาน องคก์ารของท่านเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีอิสระใน
การตดัสินใจในการวางแผนงานไดเ้อง และ องคก์ารของท่านจดัใหบุ้คลากรมีการพดูคุยกนั เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ และประสบการณ์ของบุคคลากรในองคก์าร มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก เท่ากบั 3.56, 3.52 และ 3.50 
ตามล าดบั 
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ตาราง 10 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะวฒันธรรมองค์การเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
 พนกังาน ในดา้นวฒันธรรมเนน้การเอาใจใส่ 
 

ด้านวฒันธรรมเน้นการเอาใจใส่ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
10. องคก์ารของท่านสนบัสนุนการสร้างทีมงานนกั
ปฏิบติัการเพื่อพฒันาวธีิการใหม่ๆในการปฏิบติังาน 

3.47 0.891 มาก 

11. องคก์ารของท่านจดัใหมี้ระบบพี่เล้ียงใหก้บัสมาชิก
นอ้งใหม่ 

3.26 1.110 มาก 

12. บุคลากรในองคก์ารของท่านมีความเอ้ืออาทรต่อกนั 3.62 0.869 มาก 

13. บุคลากรในองคก์ารของท่านมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
ต่อกนั 

3.75 0.895 มาก 

ผลรวมด้านวฒันธรรมเน้นการเอาใจใส่ 3.52 0.803 มาก 

 
 จากตาราง 10 พบว่าวฒันธรรมเน้นการเอาใจใส่ของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ลกัษณะท่ีมีมากกว่าดา้นอ่ืน คือ บุคลากรในองคก์าร
ของท่านมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เท่ากบั 3.75 รองลงมาคือ บุคลากรใน
องคก์ารของท่านมีความเอ้ืออาทรต่อกนั องคก์ารของท่านสนบัสนุนการสร้างทีมงานนกัปฏิบติัการเพื่อ
พฒันาวธีิการใหม่ๆในการปฏิบติังาน และ องคก์ารของท่านจดัให้มีระบบพี่เล้ียงให้กบัสมาชิกนอ้งใหม่ 
มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก เท่ากบั 3.62, 3.47 และ 3.26 ตามล าดบั 
 



 56 

ตาราง 11 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะวฒันธรรมองค์การเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
 พนกังาน ในดา้นวฒันธรรมเนน้ความเช่ือใจ 
 

ด้านวฒันธรรมเน้นความเช่ือใจ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
14. องคก์ารของท่านมีความซ่ือสัตย ์ยดึมัน่ในคุณธรรม
และความถูกตอ้งต่อสังคม 

3.66 0.900 มาก 

15. บุคลากรในองคก์ารของท่านมีความจงรักภกัดีต่อ
องคก์าร 

3.58 0.908 มาก 

16. บุคลากรในองคก์ารของท่านเตม็ใจท่ีแบ่งปันความคิด
และขอ้มูลท่ีตนเองมีอยูโ่ดยไม่ปิดบงั 

3.55 0.934 มาก 

17. บุคลากรในองคก์ารของท่านใหค้วามร่วมมือและ
ยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

3.59 0.897 มาก 

18. บุคลากรในองคก์ารของท่านยอมรับความรู้
ความสามารถและความเช่ียวชาญของบุคคลท่ีมีต่อ 
งานท่ีปฏิบติัอยู ่

3.60 0.885 มาก 

19. บุคลากรในองคก์ารของท่านมีความยดึมัน่ ผกูพนัต่อ
องคก์าร 

3.58 0.964 มาก 

ผลรวมด้านวฒันธรรมเน้นความเช่ือใจ 3.59 0.794 มาก 

 
 จากตาราง 11 พบว่าวฒันธรรมเน้นความเช่ือใจของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ลกัษณะท่ีมีมากกว่าดา้นอ่ืน คือ องค์การของท่านมี
ความซ่ือสัตย์ ยึดมัน่ในคุณธรรมและความถูกตอ้งต่อสังคม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากบั 3.66 
รองลงมาคือ บุคลากรในองคก์ารของท่านยอมรับความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญของบุคคลท่ีมี
ต่องานท่ีปฏิบติัอยู ่บุคลากรในองคก์ารของท่านให้ความร่วมมือและยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
บุคลากรในองค์การของท่านมีความจงรักภกัดีต่อองค์การ บุคลากรในองค์การของท่านมีความยึดมัน่
ผกูพนัต่อองคก์าร และบุคลากรในองคก์ารของท่านเตม็ใจท่ีแบ่งปันความคิดและขอ้มูลท่ีตนเองมีอยูโ่ดย
ไม่ปิดบงั มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก เท่ากบั 3.60, 3.59, 3.58, 3.58 และ 3.55 ตามล าดบั 
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 ตอนที ่3 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ี ผูว้ิจยัไดท้  า
การวเิคราะห์และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย ปรากฏตามตาราง  
 
ตาราง 12 ระดับค่าเฉล่ีย และค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐานของลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
 พนกังาน 
 

องค์การแห่งการเรียนรู้ X  S.D. 
ระดับลกัษณะองค์การ

แห่งการเรียนรู้ 
1. องคก์ารสนบัสนุนใหท้่านแสวงหาวธีิการปฏิบติังาน
ใหม่ๆท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.66 0.829 มาก 

2. องคก์ารเปิดโอกาสใหพ้นกังานเรียนรู้จากความ
คิดเห็นของบุคคลรอบขา้งในองคก์ารอยา่งสม ่าเสมอ 

3.64 0.929 มาก 

3. องคก์ารมีการวดัผลการพฒันาของพนกังาน วา่
สามารถท าใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.62 0.907 มาก 

4. องคก์ารไม่ยดึติดกบัรูปแบบและกระบวนการท างาน 
พร้อมท่ีจะรับรู้รูปแบบใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมมากกวา่ 

3.62 0.953 มาก 

5. องคก์ารมีการปรับปรุง พฒันาวธีิการท างานให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 

3.63 0.946 มาก 

6. องคก์ารค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อองคก์ารโดยรวม 
เม่ือตอ้งตดัสินใจในการปฏิบติังาน 

3.75 0.930 มาก 

7. องคก์ารมีการก าหนดวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจน ท าใหท้่าน
สามารถท างานท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ขององคก์าร 

3.72 0.932 มาก 

8. องคก์ารไดเ้ปิดโอกาสใหท้่านและทีมงานไดมี้โอกาส
แกไ้ขปัญหา/วางแผนงานร่วมกนั 

3.68 0.928 มาก 

9. องคก์ารไดเ้ปิดโอกาสใหท้่านไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ท่ี
ไดจ้ากการท างาน กบัเพื่อนร่วมทีมงานของท่าน 

3.70 0.902 มาก 

10. องคก์ารสนบัสนุนใหพ้นกังานแสวงหาความรู้แหล่ง
ใหม่ท่ีต่อการพฒันาผลการท างานของท่าน 

3.73 0.943 มาก 

ผลรวมองค์การแห่งการเรียนรู้ 3.67 0.753 มาก 
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 จากตาราง 12 พบวา่ องค์การแห่งการเรียนรู้ของพนกังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.67 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ลกัษณะท่ีมีมากกวา่ดา้นอ่ืน คือ องคก์ารค านึงถึงผลกระทบท่ี
มีต่อองค์การโดยรวม เม่ือต้องตดัสินใจในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.75 
รองลงมาคือ องคก์ารสนบัสนุนใหพ้นกังานแสวงหาความรู้แหล่งใหม่ท่ีต่อการพฒันาผลการท างานของ
ท่าน องค์การมีการก าหนดวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจน ท าให้ท่านสามารถท างานท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของ
องค์การ องคก์ารไดเ้ปิดโอกาสให้ท่านไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ท่ีไดจ้ากการท างาน กบัเพื่อนร่วมทีมงาน
ของท่าน  องค์การไดเ้ปิดโอกาสให้ท่านและทีมงานไดมี้โอกาสแกไ้ขปัญหา/วางแผนงานร่วมกนั 
องคก์ารสนบัสนุนใหท้่านแสวงหาวธีิการปฏิบติังานใหม่ๆท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน องคก์ารเปิดโอกาส
ให้พนักงานเรียนรู้จากความคิดเห็นของบุคคลรอบข้างในองค์การอย่างสม ่าเสมอ  องค์การมีการ
ปรับปรุง พฒันาวิธีการท างานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป องคก์ารมีการวดัผลการพฒันา
ของพนกังาน วา่สามารถท าให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ องคก์ารไม่ยึดติดกบัรูปแบบ
และกระบวนการท างาน พร้อมท่ีจะรับรู้รูปแบบใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมมากกว่า มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
เท่ากบั 3.73, 3.72, 3.70, 3.68, 3.66, 3.64, 3.63, 3.62 ตามล าดบั  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
 ตอนที ่4 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ท าการทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้คือ 
 สมมติฐานข้อที่ 1 เพศ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถ
เขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งัน้ี  
 H0: เพศชายและเพศหญิง มีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั 
 H1: เพศชายและเพศหญิง มีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้แตกต่างกนั 
 
 ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าโดยใช้กลุ่มตวัอย่างสองกลุ่ม
เป็นอิสระต่อกนั (Independent t-test) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า Sig (2-tailed) มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ 0.05  
 อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากสูตรการค านวณค่า t มีความแตกต่างระหว่างกรณีท่ีความแปรปรวน
ของกลุ่มประชากรทั้งสองเท่ากนั และกรณีท่ีความแปรปรวนของกลุ่มประชากรทั้งสองไม่เท่ากนั ดงันั้น
ในขั้นแรกจึงตอ้งท าการทดสอบสมมติฐานถึงความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนระหว่างสองกลุ่ม
ประชากรโดยใชค้่าสถิติ  Levene’s test โดยมีสมมติฐานดงัน้ี 
 
 H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั 

H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั 
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 หากผลการทดสอบสมมติฐานความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนมีค่า Sig. จากการตรวจสอบ
นอ้ยกวา่ 0.05 ก็จะยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 และใชค้่า t กรณีค่าความแปรปรวนของสองกลุ่มประชากร
ไม่เท่ากนั แต่หากพบวา่ค่า Sig. จากการทดสอบมากกวา่หรือเท่ากบั 0.05 ก็จะยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 
และใชค้่า t กรณีค่าความแปรปรวนของสองกลุ่มประชากรเท่ากนั ซ่ึงผลการทดสอบความเท่ากนัของ
ความแปรปรวน (Levene’s test) และผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าเฉล่ีย (Independent t-test) ดงั
ตาราง 13 
 
ตาราง 13 การทดสอบความแตกต่างของระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยจ าแนกตามเพศ 
 

 

Levene's test 
 for Equality  
of Variances 

 
เพศ 

 
t-test for Equality of Means 

F Sig.   S.D. t      df.        Sig. 

ความเป็น
องคก์าร
แห่งการ
เรียนรู้ 

Equality  
variances 
assumed 

0.228 0.633 ชาย 3.70 0.759 0.679 422 0.498 

Equality  
variances  
not 
assumed 

  หญิง 3.65 0.749    

 
 จากตาราง 13 ผลการทดสอบสมติฐานเก่ียวกบัระดบัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนกังานในกรุงเทพมหานครโดยรวม Levene’s test for Equality of Variances มีค่า Sig. เท่ากบั 0.633 
ซ่ึงมากกวา่ 0.05 ดงันั้นจะใช ้Equal Variances assumed ส าหรับค่า t-test กรณีความแปรปรวนเท่ากนั ผล
การวเิคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างเก่ียวกบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน
ในกรุงเทพมหานครโดยรวม จ าแนกตามเพศ พบวา่ ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.498 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 นัน่
คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมี
ระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 
  

X
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 สมมติฐานข้อที่ 2 อายุ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถ
เขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งัน้ี  
 H0: พนกังานแต่ละกลุ่มอาย ุมีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั 
 H1: พนกังานอยา่งนอ้ย 2 กลุ่มอาย ุมีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้แตกต่างกนั 
 
 ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใชก้ารทดสอบ แบบการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ดว้ยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe test 
การทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
ก่อน ถา้ความแปรปรวนเท่ากนัให้ทดสอบดว้ย One Way ANOVA และถา้ความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากนั ให้ทดสอบสมมติฐานดว้ย Brown-Forsythe test ซ่ึงจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็
ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานขอ้ใดสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกันจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใชว้ธีิทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวา่คู่
เฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05   
 
 โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test ซ่ึง
ตั้งสมมติฐานดงัน้ี 
 H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั 

H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั 
 

 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงัตาราง 14 
 
ตาราง 14 ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอาย ุโดยใช ้Levene’s test 
 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 2.503 2 421 0.083 

 
 จากตาราง 14 แสดงค่าความแปรปรวนโดยใช ้Levene’s test พบวา่ ความเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของพนกังานในกรุงเทพมหานครมีค่า Sig. เท่ากบั 0.083 ซ่ึงมากกว่า 0.05 แสดงว่า ความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั จึงใช ้สถิติ F-test ในการทดสอบ ดงัตาราง 15 
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ตาราง 15 การทดสอบความแตกต่างระหวา่งอายตุ่อระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
  

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

   2.214 
237.866 
240.080 

   2 
421 
423 

1.107 
0.565 

1.959 0.142 

 
 จากตาราง 15 ผลการทดสอบความแตกต่างระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนกังานในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ โดยใช้การทดสอบ F-test ในการทดสอบ ค่า Sig. มีค่า
เท่ากบั 0.142 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนักงานในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีระดบัความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
  
 สมมติฐานข้อที่ 3 ระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งัน้ี  
 H0: พนกังานแต่ละกลุ่มระดบัการศึกษา มีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่าง
กนั 
 H1: พนักงานอย่างน้อย 2 กลุ่มระดับการศึกษา มีระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
แตกต่างกนั 
 
 ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าโดยใช้กลุ่มตวัอย่างสองกลุ่ม
เป็นอิสระต่อกนั (Independent t-test) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า Sig (2-tailed) มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ 0.05  
 อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากสูตรการค านวณค่า t มีความแตกต่างระหว่างกรณีท่ีความแปรปรวน
ของกลุ่มประชากรทั้งสองเท่ากนั และกรณีท่ีความแปรปรวนของกลุ่มประชากรทั้งสองไม่เท่ากนั ดงันั้น
ในขั้นแรกจึงตอ้งท าการทดสอบสมมติฐานถึงความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนระหว่างสองกลุ่ม
ประชากรโดยใชค้่าสถิติ  Levene’s test โดยมีสมมติฐานดงัน้ี 
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 H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั 
 

 หากผลการทดสอบสมมติฐานความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนมีค่า Sig. จากการตรวจสอบ
นอ้ยกวา่ 0.05 ก็จะยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 และใชค้่า t กรณีค่าความแปรปรวนของสองกลุ่มประชากร
ไม่เท่ากนั แต่หากพบวา่ค่า Sig. จากการทดสอบมากกวา่หรือเท่ากบั 0.05 ก็จะยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 
และใชค้่า t กรณีค่าความแปรปรวนของสองกลุ่มประชากรเท่ากนั ซ่ึงผลการทดสอบความเท่ากนัของ
ความแปรปรวน (Levene’s test) และผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าเฉล่ีย (Independent t-test) ดงั
ตาราง 16 
 
ตาราง 16 การทดสอบความแตกต่างของระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยจ าแนกตาม
 ระดบัการศึกษา 
 

 

Levene's test 
 for Equality  
of Variances 

 

ระดบั
การศึกษา 

 

t-test for Equality of Means 

F Sig.   S.D. t      df.        Sig. 

ความเป็น
องคก์าร
แห่งการ
เรียนรู้ 

Equality  
variances 
assumed 

5.731 0.017 ปริญญาตรี 3.57 0.787 -2.965** 420.065 0.003 

Equality  
variances  
not 
assumed 

  สูงกวา่
ปริญญาตรี 

3.78 0.701    

 
** ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 

 
 จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ของพนกังานในกรุงเทพมหานครโดยรวม จ าแนกตามสถานภาพสมรส  Levene’s test 
for Equality of Variances มีค่า Sig. เท่ากบั 0.017 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้นจะใช ้Equal Variances not 
assumed ส าหรับค่า t-test กรณีความแปรปรวนไม่เท่ากนั ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่าง
เก่ียวกบัระดบัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนกังานในกรุงเทพมหานครโดยรวม จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา พบวา่ ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.003 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

X
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(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01  
 
 สมมติฐานข้อที่ 4 ระยะเวลาการท างาน มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งัน้ี  
 H0: พนักงานแต่ละกลุ่มระยะเวลาการท างาน มีระดบัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไม่
แตกต่างกนั 
 H1: พนักงานอย่างน้อย 2 กลุ่มระยะเวลาการท างาน มีความสัมพนัธ์กับระดับความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้แตกต่างกนั 
 
 ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใชก้ารทดสอบ แบบการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ดว้ยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe test 
การทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
ก่อน ถา้ความแปรปรวนเท่ากนัให้ทดสอบดว้ย One Way ANOVA และถา้ความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากนั ให้ทดสอบสมมติฐานดว้ย Brown-Forsythe test ซ่ึงจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็
ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานขอ้ใดสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกันจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใชว้ธีิทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวา่คู่
เฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05   
 
 โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test ซ่ึง
ตั้งสมมติฐานดงัน้ี 
 H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั 

H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั 
 

 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงัตาราง 17 
 



 64 

ตาราง 17 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  
 จ าแนกตามระยะเวลาการท างาน โดยใช ้Levene’s test  
 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 7.201** 3 420 0.000 

 
** ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 

 
 จากตาราง 17 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
พนกังานในกรุงเทพมหานครโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนประชากรของกลุ่ม
ระยะเวลาการท างานไม่เท่ากนั และมีกลุ่มระยะเวลาการท างานอยา่งนอ้ยหน่ึงกลุ่มท่ีมีความแปรปรวน
แตกต่างกนัจากกลุ่มระยะเวลาการท างานอ่ืน ๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้นผูว้ิจยัจึง
ทดสอบความแตกต่างของระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน โดยจ าแนกตาม
ระยะเวลาการท างาน ซ่ึงจะใชส้ถิติ Brown-Forsythe ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ในการทดสอบดงัแสดง
ในตาราง 18 
 
ตาราง 18 ผลการทดสอบความแตกต่างกนัของระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 โดยจ าแนกตามระยะเวลาการท างาน โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 
 

 
สถิติท่ีใช ้

Statistic 
(a) 

df1 df2 Sig. 

ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ Brown-
Forsythe 

3.071 3 323.130 0.028* 

 
* ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

 
 จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างกนัของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนกังานโดยรวม โดยการใช้สถิติ Brown-Forsythe มีค่า Sig. เท่ากบั 0.028 ซ่ึงน้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ระยะเวลาการท างานท่ี
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แตกต่างกนั มีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
  

 ดงันั้น ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการทดสอบแบบ Dunnett T3 เพื่อหาค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตาราง 19 
  
ตาราง 19 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน 
 จ าแนกตามระยะเวลาการท างาน โดยใชส้ถิติ Dunnett’s T3 
 

ระยะเวลา 
การท างาน 

Mean 1 - 3 ปี 4 – 6 ปี 7 – 10 ปี มากกวา่ 10 ปี 

    
1 - 3 ปี 3.63 - -0.19* 

(0.030) 
0.07 

(0.534) 
0.06 

(0.583) 
4 – 6 ปี 3.82 

 
-  0.26* 

(0.029) 
0.25* 

(0.030) 
7 – 10 ปี 3.56 

 
 - -0.01 

(0.935) 
มากกวา่ 10 ปี 3.57    - 

 
* ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

 
 จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียรายคู่ของระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
พนกังานในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระยะเวลาการท างาน พบวา่ 
 1. พนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างาน ระหวา่ง 1-3 ปี มีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
โดยเฉล่ียแตกต่างจากพนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างาน ระหวา่ง 4-6 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.030 ซ่ึงนอ้ย
กวา่ 0.05 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.19 

2. พนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างานระหวา่ง 4-6 ปี มีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
โดยเฉล่ียแตกต่างจากพนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างาน ระหวา่ง 7-10 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.029 ซ่ึงนอ้ย
กวา่ 0.05 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.26 
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 3. พนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างานระหวา่ง 4-6 ปี มีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
โดยเฉล่ียแตกต่างจากพนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างาน มากกวา่ 10 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.030 ซ่ึงนอ้ย
กวา่ 0.05 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.25 

ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 สมมติฐานข้อที่ 5 สถานภาพการสมรส มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งัน้ี  
 H0: พนกังานแต่ละกลุ่มสถานภาพการสมรส มีระดบัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไม่
แตกต่างกนั 
 H1: พนกังานอยา่งนอ้ย 2 กลุ่มสถานภาพการสมรส มีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
แตกต่างกนั 
 
 ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าโดยใช้กลุ่มตวัอย่างสองกลุ่ม
เป็นอิสระต่อกนั (Independent t-test) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า Sig (2-tailed) มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ 0.05  
 อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากสูตรการค านวณค่า t มีความแตกต่างระหว่างกรณีท่ีความแปรปรวน
ของกลุ่มประชากรทั้งสองเท่ากนั และกรณีท่ีความแปรปรวนของกลุ่มประชากรทั้งสองไม่เท่ากนั ดงันั้น
ในขั้นแรกจึงตอ้งท าการทดสอบสมมติฐานถึงความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนระหว่างสองกลุ่ม
ประชากรโดยใชค้่าสถิติ  Levene’s test โดยมีสมมติฐานดงัน้ี 
 
 H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั 

H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั 
 

 หากผลการทดสอบสมมติฐานความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนมีค่า Sig. จากการตรวจสอบ
นอ้ยกวา่ 0.05 ก็จะยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 และใชค้่า t กรณีค่าความแปรปรวนของสองกลุ่มประชากร
ไม่เท่ากนั แต่หากพบวา่ค่า Sig. จากการทดสอบมากกวา่หรือเท่ากบั 0.05 ก็จะยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 
และใชค้่า t กรณีค่าความแปรปรวนของสองกลุ่มประชากรเท่ากนั ซ่ึงผลการทดสอบความเท่ากนัของ
ความแปรปรวน (Levene’s test) และผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าเฉล่ีย (Independent t-test) ดงั
ตาราง 20 
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ตาราง 20 การทดสอบความแตกต่างของระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 โดยจ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
 

 

Levene's test 
 for Equality  
of Variances 

 

สถานภาพ
การสมรส 

 

t-test for Equality of Means 

F Sig.   S.D. t      df.        Sig. 

ความเป็น
องคก์าร
แห่งการ
เรียนรู้ 

Equality  
variances 
assumed 

5.226* 0.023 โสด 3.63 0.794 -1.598 384.779 0.111 

Equality  
variances  
not 
assumed 

  สมรส 
(รวมถึงหยา่
ร้างหรือ
แยกกนัอยู)่ 

3.75 0.680    

 
 จากตาราง 20 ผลการทดสอบสมติฐานเก่ียวกบัระดบัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนกังานในกรุงเทพมหานครโดยรวม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส Levene’s test for Equality of 
Variances มีค่า Sig. เท่ากบั 0.023 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้นจะใช ้Equal Variances not assumed ส าหรับ
ค่า t-test กรณีความแปรปรวนไม่เท่ากนั ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างเก่ียวกบัระดบั
ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังานในกรุงเทพมหานครโดยรวม จ าแนกตามสถานภาพการ
สมรส พบวา่ ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.111 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ สถานภาพการสมรส ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
   
 สมมติฐานข้อที่ 6 อาชีพ มีความสัมพนัธ์กับระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซ่ึง
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งัน้ี  
 H0: พนกังานแต่ละกลุ่มอาชีพ มีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั 
 H1: พนกังานอยา่งนอ้ย 2 กลุ่มอาชีพ มีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้แตกต่างกนั 
 
 ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใชก้ารทดสอบ แบบการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ดว้ยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe test 
การทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม

X
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ก่อน ถา้ความแปรปรวนเท่ากนัให้ทดสอบดว้ย One Way ANOVA และถา้ความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากนั ให้ทดสอบสมมติฐานดว้ย Brown-Forsythe test ซ่ึงจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็
ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานขอ้ใดสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกันจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใชว้ธีิทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวา่คู่
เฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05   
 
 โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test ซ่ึง
ตั้งสมมติฐานดงัน้ี 
 
 H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั 

H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั 
 

 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงัตาราง 21 
 
ตาราง 21 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน  
 จ าแนกตามอาชีพ โดยใช ้Levene’s test  
 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 3.901* 2 421 0.021 

 
* ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

 
 จากตาราง 21 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
พนกังาน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.021 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนประชากรของกลุ่มอาชีพไม่เท่ากนั และมีกลุ่มอาชีพอยา่ง
นอ้ยหน่ึงกลุ่มท่ีมีความแปรปรวนแตกต่างกนัจากกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน โดยจ าแนกตาม
ระยะเวลาการท างาน ซ่ึงจะใชส้ถิติ Brown-Forsythe ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ในการทดสอบดงัแสดง
ในตาราง 22 
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ตาราง 22 ผลการทดสอบความแตกต่างกนัของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานโดย
 จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 
 

 
สถิติท่ีใช ้

Statistic 
(a) 

df1 df2 Sig. 

ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ Brown-
Forsythe 

10.907 2 33.946 0.000** 

 
** ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 

 
 จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างกนัของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนกังาน โดยการใชส้ถิติ Brown-Forsythe มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้
  

 ดงันั้น ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการทดสอบแบบ Dunnett T3 เพื่อหาค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตาราง 23 
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ตาราง 23 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน  
 จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิติ Dunnett’s T3 
 

อาชีพ Mean ขา้ราชการ  พนกังานองคก์าร
ของรัฐ 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

   ขา้ราชการ  2.70 - -1.07** 
(0.004) 

-0.89* 
(0.015) 

พนกังาน 

องคก์ารของรัฐ 
3.76 

 
-  0.18 

(0.071) 
พนกังาน

บริษทัเอกชน  
3.59   - 

 
* ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

** ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 
  
 จากตาราง 23 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียรายคู่ของความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน
ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชี พบวา่ 
 1. พนกังานท่ีมีอาชีพขา้ราชการ มีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยเฉล่ียแตกต่าง
จากพนกังานท่ีมีอาชีพพนกังานองคก์ารของรัฐ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.004 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.07 

2. พนกังานท่ีมีอาชีพขา้ราชการ มีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยเฉล่ียแตกต่าง
จากพนกังานท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.015 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.89 

ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

  



 71 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การท่ีมีต่อ
ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ในดา้นต่างๆ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 
 สมมติฐานข้อ 7 วฒันธรรมเน้นสัมพนัธภาพระหว่างสมาชิกในองค์การ มีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : วฒันธรรมเนน้สัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกในองคก์าร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

H1 : วฒันธรรมเนน้สัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกในองคก์าร มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 
 สมมติฐานข้อ 8 วฒันธรรมเน้นความรู้สึกเป็นชุมชน มีความสัมพนัธ์กับระดับความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: วฒันธรรมเน้นความรู้สึกเป็นชุมชน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ 
 H1: วฒันธรรมเนน้ความรู้สึกเป็นชุมชน มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ 

 
 สมมติฐานข้อ 9 วฒันธรรมเนน้การเอาใจใส่ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : วฒันธรรมเนน้การเอาใจใส่ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 H1 : วฒันธรรมเนน้การเอาใจใส่ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 

 
 สมมติฐานข้อ 10 วฒันธรรมเนน้ความเช่ือใจ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : วฒันธรรมเนน้ความเช่ือใจ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  
 H1 : วฒันธรรมเนน้ความเช่ือใจ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  
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 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีเก่ียวกับวฒันธรรมองค์การท่ีมีต่อความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ในดา้นต่างๆ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 
ตาราง 24 ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมเน้นสัมพนัธภาพระหว่างสมาชิกในองค์การกับความ
 เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน โดยการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B S.D. Beta (β) 
(Constant) 0.724 0.104  6.961 0.000** 
วฒันธรรมองคก์ารเนน้
สัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิก 
ในองคก์าร 

0.232 0.059 0.233 3.900 0.000** 

วฒันธรรมองคก์ารเนน้
ความรู้สึกเป็นชุมชน 

-0.039 0.059 -0.040 -0.654 0.513 

วฒันธรรมองคก์ารเนน้ 
การเอาใจใส่ 

0.190 0.055 0.202 3.428 0.001** 

วฒันธรรมองคก์ารเนน้ 
ความเช่ือใจ 

0.445 0.056 0.469 7.931 0.000** 

Adjusted R Square = 0.671                 Sig. = 0.000 

 
a. Dependent: ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 
 จากตาราง 24 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (β) พบว่า ตวัแปรวฒันธรรม
องค์การมีความสัมพันธ์กับระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เรียงล าดับตามขนาดของ
ความสัมพนัธ์จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ วฒันธรรมเน้นความเช่ือใจ วฒันธรรมเน้นสัมพนัธภาพระหว่าง
สมาชิกในองคก์าร และวฒันธรรมเนน้การเอาใจใส่ สามารถพยากรณ์ระดบัความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของพนกังาน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  
 ค่า Adjusted R Square มีค่าเท่ากบั 0.671 และค่า Sig. เท่ากบั 0.000 แสดงให้เห็นวา่ ตวัแปร 
วฒันธรรมองคก์ารเนน้ความเช่ือใจ วฒันธรรมองคก์ารเนน้สัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกในองคก์าร และ
วฒันธรรมองค์การเน้นการเอาใจใส่ สามารถร่วมกันอธิบายการเปล่ียนแปลงของระดับความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน ได ้ร้อยละ 67.1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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 จากการตรวจสอบเคร่ืองหมายของสัมประสิทธ์ิ (B) พบวา่  
 1. สัมประสิทธ์ิ (B) ของวฒันธรรมองคก์ารเนน้ความเช่ือใจ พบวา่ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งพนกังานเห็น
วา่หากวฒันธรรมองคก์ารเนน้ความเช่ือใจ เพิ่มข้ึน 1 หน่วย โดยไม่มีอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนมาเก่ียวขอ้ง 
กลุ่มตวัอยา่งพนกังานจะมีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน เพิ่มข้ึน 0.445 หน่วย  
 2. สัมประสิทธ์ิ (B) ของวฒันธรรมองคก์ารเนน้สัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกในองคก์าร พบวา่ 
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ 
กลุ่มตวัอยา่งพนกังานเห็นวา่หากวฒันธรรมองคก์ารเนน้สัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกในองคก์ารเพิ่มข้ึน 
1 หน่วย โดยไม่มีอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนมาเก่ียวขอ้ง กลุ่มตวัอยา่งพนกังานจะมีระดบัความเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของพนกังาน เพิ่มข้ึน 0.232 หน่วย 
 3. สัมประสิทธ์ิ (B) ของวฒันธรรมองค์การเนน้การเอาใจใส่ พบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งพนกังาน
เห็นว่าหากวฒันธรรมองค์การเน้นการเอาใจใส่เพิ่มข้ึน 1 หน่วย โดยไม่มีอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนมา
เก่ียวขอ้ง กลุ่มตวัอยา่งพนกังานจะมีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน เพิ่มข้ึน 0.190 
หน่วย 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 
ตาราง 25 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1-6 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

เพศ X 

อาย ุ X 

ระดบัการศึกษา  
ระยะเวลาการท างาน  
สถานภาพการสมรส X 

อาชีพ  

 
ตาราง 26 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ 7-10 ดว้ยสถิติการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
 

วฒันธรรมองค์การ ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

1.  วฒันธรรมเนน้สัมพนัธภาพระหวา่ง
สมาชิก ในองคก์าร 

 

2.  วฒันธรรมเนน้ความรู้สึกเป็นชุมชน X 

3.  วฒันธรรมเนน้การเอาใจใส่  

4.  วฒันธรรมเนน้ความเช่ือใจ  

 
หมายเหตุ 
 เคร่ืองหมาย   หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน H0 (มีความสัมพนัธ์) 
 เคร่ืองหมาย   X หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน H1 (ไม่มีความสัมพนัธ์) 
 
 



บทที ่5 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สังเขปความมุ่งหมาย สมมติฐาน และวธีิด าเนินการวจิัย 

 การวิจยัเร่ือง อิทธิพลของวฒันธรรมองค์การต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยัคือ  
 1. เพื่อศึกษาระหว่างความสัมพนัธ์ปัจจยัทางด้านลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการท างาน สถานภาพสมรส และอาชีพ กบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของวฒันธรรมองค์การ อนัไดแ้ก่ สัมพนัธภาพระหว่างสมาชิกใน
องคก์าร ความรู้สึกเป็นชุมชน การใส่ใจ ความเช่ือใจ กบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 
ความส าคญัของการวจิัย 
 1. ผูบ้ริหารสามารถน าผลการศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มาใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาองคก์ารเพื่อกา้วไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 2. ผูบ้ริหารสามารถน าผลการศึกษาวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริม และสร้างวฒันธรรมใน
การท างานใหเ้หมาะสมแก่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 

ขอบเขตของการวจิัย   
 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการ พนกังานหน่วยงานของรัฐ และพนกังาน
บริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 424 โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงมี
ทั้งหมด   3 ตอน คือ  
   ตอนท่ี 1 ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
   ตอนท่ี 2 ขอ้มูลวฒันธรรมองค์การ 4 ด้าน ได้แก่ วฒันธรรมเน้นสัมพนัธภาพระหว่าง
สมาชิก ในองคก์าร วฒันธรรมเนน้ความรู้สึกเป็นชุมชน วฒันธรรมเน้นการเอาใจใส่ และ วฒันธรรมเน้น
ความเช่ือใจ  
   ตอนท่ี 3 ลกัษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
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 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  1. ศึกษาวิจัยการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อก าหนดขอบเขตและเน้ือหาของ
แบบสอบถามจะไดมี้ความชดัเจนตามหมายของการวจิยัยิง่ข้ึน 
  2. น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ให้ครอบคลุมตามความมุ่ง
หมายของการวจิยั 
  3. น าแบบสอบถามท่ีไดเ้สนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งและ
เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อน ามาแกไ้ข 
  4. น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงในขั้นท่ี 3 เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้น
น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขคร้ังสุดทา้ยก่อนน ามาทดลองใช้ (Try Out) โดยการน า
แบบสอบถามฉบับสมบรูณ์นั้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (α –Coefficient) ดว้ยสูตรครอนบรัคแอลฟ่า (Conbach’s 
alpha) เพื่อใหไ้ดค้่าความเช่ือมัน่ ซ่ึงมีค่าระหวา่ง 0  ≤  α ≤ 1   ค่าท่ีใกลเ้คียงกบั 1 แสดงวา่มีความเช่ือถือได้
มาก (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 449)  
 ผลการทดลองใชเ้คร่ืองมือไดคุ้ณภาพของเคร่ืองมือ  เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่   
 วฒันธรรมเนน้สัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกในองคก์าร      มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.792 

 วฒันธรรมเนน้ความรู้สึกเป็นชุมชน  มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.914 

 วฒันธรรมเนน้การเอาใจใส่          มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.730 

 วฒันธรรมเนน้ความเช่ือใจ                                                        มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.897 

 องคก์ารแห่งการเรียนรู้                                                              มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.922 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ไดก้  าหนดเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการขอความร่วมมือจากพนกังาน

ขา้ราชการ พนกังานหน่วยงานของรัฐ และพนกังานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร  โดยใชแ้บบสอบถาม

ส่งให้กลุ่มประชากรทางอินเตอร์เน็ตจ านวน 250 ชุด และใช้แบบสอบถามส่งให้กลุ่มประชากรภายใน

องค์กรของรัฐจ านวน 200 ชุด ใช้เวลาเก็บขอ้มูลภายใน 3 สัปดาห์ (ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธันวาคม 2555 ถึง 10 

มกราคม 2556) และไดรั้บแบบสอบถามกลบัมา จ านวน 435 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.67 จากนั้นผูว้ิจยัไดน้ า

แบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ตามขั้นตอนทางสถิติต่อไป 
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การจัดกระท าข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือไดแ้บบสอบถามจากกลุ่มประชากรแลว้ ผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของ

ขอ้มูลทั้งหมด สร้างคู่มือลงรหัสและน าขอ้มูลมาลงรหสั จากนั้นน าขอ้มูลท่ีลงรหัสเรียบร้อยแลว้ไปบนัทึก

ในแผ่นขอ้มูล (Diskette) แลว้น าไปวิเคราะห์ประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ส าหรับงานวจิยัทางดว้ยสังคมศาสตร์ 
 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
 ตอนที ่1  ผลการวเิคราะห์ลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 32 – 41 ปี เป็นผูท่ี้มีระดบั

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีระยะเวลาการท างาน ระหวา่ง 1 - 3 ปี สถานภาพโสด และมีอาชีพพนกังาน

องคก์รของรัฐ 
 

 ตอนที ่2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลวฒันธรรมองค์การ 
  2.1 ด้านวฒันธรรมเน้นสัมพนัธภาพระหว่างสมาชิกในองค์การ 
   ลกัษณะวฒันธรรมองคก์ารของพนกังานขา้ราชการ พนกังานหน่วยงานของรัฐ และพนกังาน
บริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ดา้นวฒันธรรมเนน้สัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกในองคก์ารโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัวฒันธรรมเนน้สัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกในองคก์าร
มากท่ีสุดคือ สมาชิกในองคก์ารของท่านมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั อยูใ่นระดบัมาก  
  2.2 วฒันธรรมเน้นความรู้สึกเป็นชุมชน 
  ลกัษณะวฒันธรรมองคก์ารของพนกังานขา้ราชการ พนกังานหน่วยงานของรัฐ และพนกังาน
บริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ด้านวฒันธรรมเน้นความรู้สึกเป็นชุมชนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัวฒันธรรมเนน้ความรู้สึกเป็นชุมชนมากท่ีสุดคือ องคก์ารของท่านได้
ใหค้วามช่วยเหลือกบับุคลากรในองคก์ารเม่ือเดือดร้อน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
  2.3 วฒันธรรมเน้นการเอาใจใส่ 
  ลกัษณะวฒันธรรมองคก์ารของพนกังานขา้ราชการ พนกังานหน่วยงานของรัฐ และพนกังาน
บริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ดา้นวฒันธรรมเน้นการเอาใจใส่โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัวฒันธรรมเนน้การเอาใจใส่มากท่ีสุดคือ บุคลากรในองคก์ารของท่านมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
  2.4 วฒันธรรมเน้นความเช่ือใจ 
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  ลกัษณะวฒันธรรมองคก์ารของพนกังานขา้ราชการ พนกังานหน่วยงานของรัฐ และพนกังาน
บริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดา้นวฒันธรรมเนน้ความเช่ือใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัวฒันธรรมเนน้ความเช่ือใจมากท่ีสุดคือ องคก์ารของท่านมีความซ่ือสัตย ์ยึดมัน่ใน
คุณธรรมและความถูกตอ้งต่อสังคม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  
 
 ตอนที ่3. ผลการวเิคราะห์ลกัษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ 
  พบวา่ลกัษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังานขา้ราชการ พนกังานหน่วยงานของรัฐ และ
พนกังานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก 
 
 ตอนที ่4. ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ตามสมมติฐาน 
  4.1 สมมติฐานข้อ 1  เพศ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของพนกังานในกรุงเทพมหานครโดยรวม จ าแนกตามเพศ พบว่า เพศชายกบัเพศหญิงมีระดบัความ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  4.2 สมมติฐานข้อ 2 อาย ุมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของพนกังานในกรุงเทพมหานครโดยรวม จ าแนกตามอายุ พบวา่ พนกังานท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีระดบั
ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  4.3 สมมติฐานข้อ 3 ระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของพนักงานในกรุงเทพมหานครโดยรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า พนักงานท่ีระดับ
การศึกษาแตกต่างกนัมีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01  
  4.4 สมมติฐานข้อ 4  ระยะเวลาการท างาน มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของพนกังานในกรุงเทพมหานครโดยรวม จ าแนกระยะเวลาการท างาน  พบวา่ พนกังานท่ีมีระยะเวลา
การท างาน ระหว่าง 1-3 ปี มีระดบัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยเฉล่ียแตกต่างจากพนักงานท่ีมี
ระยะเวลาการท างาน ระหวา่ง 4-6 ปี และพนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างานระหวา่ง 4-6 ปี มีระดบัความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้โดยเฉล่ียแตกต่างจากพนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างาน ระหวา่ง 7-10 ปีและมากกวา่ 
10 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  4.5 สมมติฐานข้อ 5 สถานภาพการสมรส มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบวา่ พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีระดบัความเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ท่ีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 4.6 สมมติฐานข้อ 6 อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
จ  าแนกตามอาชีพ พบว่า พนกังานท่ีมีอาชีพขา้ราชการ มีระดบัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยเฉล่ีย
แตกต่างจากพนกังานท่ีมีอาชีพพนกังานองคก์ารของรัฐและพนกังานบริษทัเอกชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  
 4.7 สมมติฐานข้อ 7  วฒันธรรมเน้นสัมพนัธภาพระหว่างสมาชิกในองค์การ มีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  
 4.8 สมมติฐานข้อ 8 วฒันธรรมเน้นความรู้สึกเป็นชุมชน มีความสัมพนัธ์กับระดับความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้  
 4.9 สมมติฐานข้อ 9 วฒันธรรมเนน้การเอาใจใส่ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้  
 4.10 สมมติฐานข้อ 10 วฒันธรรมเนน้ความเช่ือใจ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้  
 ในการวเิคราะห์สมมติฐานขอ้ 7-10 พบวา่ 
 ตวัแปรวฒันธรรมองค์การมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เรียงล าดบั
ตามขนาดของความสัมพนัธ์จากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ วฒันธรรมเนน้ความเช่ือใจ วฒันธรรมเนน้สัมพนัธภาพ
ระหวา่งสมาชิกในองคก์าร และวฒันธรรมเน้นการเอาใจใส่ สามารถพยากรณ์ระดบัความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของพนกังาน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยสามารถร่วมกนัอธิบายการเปล่ียนแปลงของ
ระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน ไดร้้อยละ 67.1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 1. วฒันธรรมองค์การเน้นความเช่ือใจ พบวา่ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของพนกังาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า กลุ่มตวัอย่างพนกังานเห็นวา่หากวฒันธรรมองค์การ
เน้นความเช่ือใจ เพิ่มข้ึน 1 หน่วย โดยไม่มีอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนมาเก่ียวขอ้ง กลุ่มตวัอย่างพนักงานจะมี
ระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน เพิ่มข้ึน 0.445 หน่วย  
 2. วฒันธรรมองคก์ารเนน้สัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกในองคก์าร พบวา่ มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ กลุ่มตวัอย่างพนกังานเห็น
วา่หากวฒันธรรมองคก์ารเนน้สัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกในองคก์ารเพิ่มข้ึน 1 หน่วย โดยไม่มีอิทธิพลของ
ตวัแปรอ่ืนมาเก่ียวข้อง กลุ่มตวัอย่างพนักงานจะมีระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน 
เพิ่มข้ึน 0.232 หน่วย 
 3. วฒันธรรมองคก์ารเนน้การเอาใจใส่ พบวา่ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัความเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของพนกังาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า กลุ่มตวัอย่างพนกังานเห็นวา่หากวฒันธรรมองค์การ
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เน้นการเอาใจใส่เพิ่มข้ึน 1 หน่วย โดยไม่มีอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนมาเก่ียวขอ้ง กลุ่มตวัอย่างพนกังานจะมี
ระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน เพิ่มข้ึน 0.190 หน่วย 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยั มีประเด็นส าคญัท่ีผูว้จิยัน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. พนกังานท่ีเพศแตกต่างกนั มีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั  
 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการปฏิบติังานในปัจจุบนัของแต่ละองค์การ แต่ละหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ทั้ง
เพศหญิงและเพศชายสามารถปฏิบติังานไดเ้ท่าเทียมกนั ซ่ึงองคก์ารไดมี้การส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก
ทุกคน โดยองคก์ารมีการปฏิรูปและปรับปรุงระบบการท างานอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ของการของสมาชิกทุกคนเกิดการเรียนรู้ และใฝ่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้ระดบัความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงจากผลการวิจยัคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของวจิยัของ มานิดา ลือสายวงศ ์(2551) ความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อปัจจยัท่ีสนบัสนุนการสร้างองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) พบวา่ พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล
ดา้น เพศ ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั 
 2. พนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้โดยรวมไม่แตกต่างกนั  
 ทั้ งน้ีเพราะว่าพนักงานแม้จะมีอายุท่ีแตกต่างกัน แต่มีความในเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
เหมือนกนั  ดงันั้นอายุท่ีแตกต่างกนัจึงท าให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
โดยรวมของพนกังานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงจากผลการวจิยัคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ สอดคลอ้ง 
ธญัรัชต ์เอ้ือทิตยส์กุล (2551) ศึกษาเร่ือง การประเมินศกัยภาพขององคก์รในการพฒันาไปสู่องคก์รแห่งการ
เรียนรู้ กรณีศึกษา บุคลากรจากผลิตภณัฑ์เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษของบริษทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัศกัยภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3. พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้แตกต่างกนั 
โดยภาพรวมแตกต่างกนั  
 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะแต่ละองค์กรจะมีการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีเก้ือกูลซ่ึง
และกัน โดยมีนโยบายการบริหารงานเพื่อให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ และ พฒันาทกัษะความรู้ให้กับ
พนกังานท่ีเหมาะสมในแต่ละระดบัการศึกษาและต าแหน่งงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบติังานและ
คุณภาพงานท่ีมีประสิทธิภาพก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์รต่อไปในอนาคต  เช่น การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้
และพฒันาบุคลากรแบบครบวงจร (Learning & Development Integrated Services) เพื่อสนบัสนุนให้เกิด
การเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ของบุคลากร เพื่อสร้างวฒันธรรมดา้นการเรียนรู้และแบ่งปันอนัจะน าไปสู่การ
เป็น “องคก์รแห่งการเรียนรู้” ในอนาคต  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนภทัร พงษอ์ร่าม (2549) ศึกษาเร่ือง 
การบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์ของกรมศุลกากร : ศึกษากรณีการน าแนวคิดเร่ืององคก์รแห่งการเรียนรู้มา
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาระบบงาน พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัของเจา้หน้าท่ีกรมศุลกากร มี
ระดบัการปฏิบติัเก่ียวกบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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 4. พนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างานแตกต่างกนัมีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้แตกต่าง
กนั  
 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างานท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบันาวาอากาศโทหญิงขนิษฐา ช านาญคา้ (2553)  ศึกษา
เร่ือง การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศ ตามความคิดเห็นของก าลงัพลสังกดักรม
ยุทธศึกษาทหารอากาศ พบว่า ก าลงัพลสังกดักรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จ าแนกตาม ประสบการณ์การ
ท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ แตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมชาย สังขมณี (2551) ศึกษาเร่ือง 
การพฒันาสถาบนัวิจยัทางยุทธศาสตร์ สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ ให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ พบวา่ 
ประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการปฏิบติังานในลกัษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 
 5. พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั  
 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนักงานท่ีเป็นโสดและมีครอบครัวแล้ว พนักงานทั้ งสองกลุ่มน้ีมีความ
คาดหวงัในการปฏิบติังานซ่ึงเป็นผลท าให้เกิดอิทธิพลต่อระดบัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไม่ต่างกนั 
ซ่ึงผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบันาวาอากาศโทหญิงขนิษฐา ช านาญคา้ (2553)  ศึกษาเร่ือง การเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตามความคิดเห็นของก าลงัพลสังกดักรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
พบวา่ ก าลงัพลสังกดักรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จ าแนกตาม สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
 6. พนกังานท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้โดยรวมแตกต่างกนั  
 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ พนกังานในแต่ละอาชีพจะมีการเรียนรู้เฉพาะในสายอาชีพท่ีตนเองปฏิบติัอยู่
เท่านั้น ซ่ึงแต่ละองคก์รจะตอ้งมีการพฒันาและส่งเสริมการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัพนกังานส่งผลให้ผลการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด  ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีของ Senge (1990) ซ่ึงกล่าวว่า บุคคลจะต้องปฏิบัติตนเองให้มีความรู้
ความสามารถในระดับสูงในสาขาใดสาขาหน่ึง เป็นผูรู้้จริง เป็นเอตทคัคะในสาขาท่ีตนเองทางานหรือ
รับผดิชอบ การจะเป็นเช่นน้ีไดต้อ้งอาศยัความมุ่งมัน่ ขยนัหมัน่เพียร วิริยะอุตสาหะต่อการ ท่ีจะเรียนรู้ตลอด
ชีวิต จึงจะพฒันาตนให้เป็นเลิศในสาขาท่ีตนเองจะยึดเป็นอาชีพหรือปฏิบติังานในหนา้ท่ีให้เช่ียวชาญ เรียน
ดว้ยความรัก ผกูพนั รักและทุ่มเทเพื่องานขององคก์าร 
 7. วฒันธรรมเน้นสัมพนัธภาพระหว่างสมาชิกในองค์การ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ เน่ืองจากองค์การต่างๆจะขบัเคล่ือนไปได้ต้องอาศยัสมาชิกในองค์การในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้ นสมาชิกในองค์กรจะต้องมี
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สัมพนัธภาพระหว่างสมาชิกท่ีดี ช่วยเหลือเก้ือกูล มีน ้ าใจซ่ึงกนัและกนั และยินดีท่ีจะช่วยเหลือสมาชิกใน
องค์การเม่ือพบปัญหาหรือมีความเดือดร้อน อีกทั้งสมาชิกในองคก์ารยงัเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้เพื่อพฒันาองค์การให้เจริญกา้วหน้าต่อไปในอนาคตอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของขวญั
เรือน รัศมี (2547). ศึกษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รแห่งการเรียนรู้กบับรรยากาศองคก์าร : ศึกษาเฉพาะ
กรณี พนกังานองคก์รฟอกหนงั พบวา่ ความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์ารของพนกังานในดา้นความสัมพนัธ์
และการช่วยเหลือในหมู่พนกังาน โดยรวมของในระดบัปานกลาง และมีความสัมพนัธ์กบัองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
 8. วฒันธรรมเน้นความรู้สึกเป็นชุมชน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของก าไร  แกว้เฮียง (2542) ท่ีกล่าวว่า การศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรม
ชุมชนจึงเป็นกระบวนการศึกษาท่ีให้ความส าคญักบัคุณค่าการด ารงอยูข่องชุมชน โดยมุ่งเนน้การคน้หาวิถี
ชีวิตและความต้องการของชุมชนจากประวติัศาสตร์และมีการด าเนินการท่ีพฒันาสอดคล้องกับชุมชน 
ภายใตค้วามร่วมมือของชาวบา้นมีการให้ความส าคญัต่อวฒันธรรมในฐานะเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าภายในชุมชน 
สามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนโดยอยูบ่นพื้นฐานของการพึ่งตนเองของชุมชน การศึกษาเพื่อ
การพฒันาในแนววฒันธรรมชุมชนเน้นถึงการน าเอาความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆในชุมชนและเกิดการสืบ
ทอดต่อๆกนัมาภายในชุมชนเป็นวถีิการด ารงชีวติของคนในชุมชน ความส าคญัของความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิง
ต่างๆในวฒันธรรมของชุมชนปรากฏชดัดงัทรรศนะของนิธิ เอียวศรีวงศ ์(2534 : 43-45) ท่ีไดแ้สดงให้เห็นวา่
ความรู้ทั้งหลายจะตั้งอยูล่อยๆไม่ได ้จ  าเป็นตอ้งมีวฒันธรรมเก้ือหนุนให้ด ารงอยูแ่ละสามารถน าไปเผยแพร่
ใหค้นในชุมชนได ้
 9. วฒันธรรมเน้นการเอาใจใส่ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีการดูแลของวตัสัน (Watson’s Caring Theory) เนน้การดูแลอนัเป็นคุณธรรมท่ีด ารงค์
ไวซ่ึ้งศกัด์ิศรีของความเป็นเพื่อนมนุษย ์โดยอาศยัการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูใ้ห้การดูแลกบัผูไ้ดรั้บการ
ดูแล ภายใตค้วามรักความเป็นเพื่อนมนุษยท่ี์ให้ความส าคญัทั้งร่างกายและจิตใจอยา่งไม่แยกออกจากกนั จน
ผูใ้ห้การดูแลสัมผสัถึงพลงัแห่งการดูแล อนัเป็นความรู้สึกตระหนกัถึงการดูแลว่าไดเ้กิดข้ึน และส่งให้เกิด
ความรักความเขา้ใจผูอ่ื้น ท่ีเรียกวา่ “Caring occasion” และน าไปสู่การเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์
ระหวา่งคนสองคนภายใตส้นามปรากฏการณ์ (Phenomenal field) ของแต่ละบุคคลท่ีหลอมรวมกนัจนเกิด
ความเขา้ถึงจิตใจระหวา่งคนสองคน กระบวนการดูแลท่ีมีลกัษณะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนแบบอตัวิสัย (Subjective) 
ท่ีเรียกว่ารูปแบบการดูแลท่ีเขา้ถึงจิตใจระหว่างคนสองคน (Transpersonal caring) นั้น มีลกัษณะเป็น
กระบวนการดูแลท่ีมีองค์ประกอบสามส่วนท่ีเช่ือมโยงกนั ไดแ้ก่ กระบวนการดูแลมนุษย ์(Human care 
process) การดูแลมนุษยบ์นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Human care transaction) และผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได ้
(Possible outcomes)  
 10. วฒันธรรมเนน้ความเช่ือใจ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  
 อาจเน่ืองมาจาก องคก์ารต่าง ๆมกัจะปลูกฝังพนกังานในองคก์รมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัจะ
ท าให้องค์การด ารงอยูแ่ละประสบผลส าเร็จ  เพราะพนกังานในองคก์ารตอ้งมีการท างานร่วมกนั ตอ้งพึ่งพา
อาศยักัน อีกทั้งแนวโน้มในปัจจุบันมีความหลากหลายขององค์ประกอบในการท างานมากข้ึน ความ
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ไวว้างใจกนัระหวา่งสมาชิกในองคก์ารมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ความไวว้างใจเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมาจากความ
ร่วมมือเป็นพื้นฐาน และความไว้วางใจซ่ึงกันและกันของบุคคลในองค์การก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อองคก์าร  และยงัสามารถเอ้ืออ านวยให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายพร้อมกบัความเจริญเติบโต
ขององคก์าร หากองคก์ารใดปราศจากความไวว้างใจของบุคคลในองคก์าร จะท าให้เสียเวลา เสียทรัพยากร
ในการบริหารจดัการเป็นจ านวนมาก จนกว่าองคก์ารจะประสบผลส าเร็จได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ 
ไลเบอร์แมน (Lieberman.1981) ท่ีวา่ความไวว้างใจเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและมอบหมายให้ท าหนา้ท่ี
ดว้ยความเช่ือถือและซ่ือสัตยต่์อกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เซอิน (Schein. 1999: 230-253) เพราะการ
จดัการทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการดาเนินการด้านบุคลากรด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีความเช่ือ 
ค่านิยม พฤติกรรมตามวฒันธรรมองค์การ และพฤติกรรมของพนักงานมีผลต่อผลการปฏิบติังานของ
องค์การ (Wright; McMahanand McWilliam. 1994: 303-305) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเช่ือท่ีแข็งแกร่ง 
(Strong) ความไวว้างใจต่อพนัธกิจ หรือค่านิยมและความเช่ือท่ีพนกังานมีอยา่งมัน่คง สม่าเสมอ เป็นพื้นฐาน
ส าคญัต่อความร่วมมือกนัปฏิบติังานภายในองคก์าร เม่ือความเช่ือและค่านิยมหลกัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย
และการปฏิบติัมีผลต่อประสิทธิผลขององค์การ พนกังานนาวิสัยทศัน์ (Vision) ขององค์การไปปฏิบติัให้
เกิดข้ึนจริงไดแ้ละพฒันาการปฏิบติังาน จะก่อใหเ้กิดประสิทธิผลขององคก์ารในท่ีสุด  
 
ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
 จากผลการศึกษาเร่ือง เร่ือง อิทธิพลวฒันธรรมองคก์ารและการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ผูศึ้กษา
ใคร่ขอเสนอแนวทาง เพื่อเป็นการส่งเสริม ความคิดเห็นเก่ียวกบัอิทธิพลวฒันธรรมองค์การและการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ของพนกังาน ดงัน้ี 
 1. จากการศึกษาพบว า ขอ้มูลวฒันธรรมองคก์ารของพนกังานโดยรวมและรายด านอยู ใน
ระดบัมาก ดงันั้น องคก์ารควรสนบัสนุนให้พนกังานมีกิจกรรมระหวา่งสมาชิกเพิ่มมากข้ึน เช่น องคก์ารจดั
ใหมี้กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในองคก์ารเสมออยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  เพื่อให้พนกังานไดมี้
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  จดัให้มีการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ของพนกังานใน
แต่ละหน่วยขององค์การ เป็นตน้ เพื่อช่วยสนบัสนุนให้พนกังานไดแ้ลกเปล่ียนทศันคติต่าง ๆ ของตนและ
เพื่อนร่วมงานก่อใหเ้กิดมุมมองใหม่ๆ เพื่อพฒันาใหเ้กิดการเรียนรู้มากข้ึน 
 2. องค์กรควรมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกนั ให้พนักงาน เน้นการท างานเป็นทีมโดยมีส่วน
ร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า ร่วมกนัพฒันา แกไ้ขปรับปรุง เพื่อให้เกิดความผูกพนั และจูงใจให้พนกังานทุกคน
ร่วมรับผดิชอบ 
 3. องค์กรควรมีนโยบายหรือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสันทนา หรือการประชุมสัมมนา 
ระหว่างผูบ้ริหารและพนกังานมากข้ึน โดยจดัให้มีการประชุมเดือนละคร้ังเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้
แสดงความคิดเห็นต่างๆในการพฒันางาน หรือแจง้ปัญหาในการท างานของเดือนท่ีผ่านมาให้ผูบ้ริหารได้
ทราบวา่เกิดขอ้ผดิพลาดหรือมีจุดท่ีตอ้งแกไ้ขอะไรบา้ง ส่งผลให้เกิดวฒันธรรมเนน้ความรู้สึกเป็นชุมชนมาก
ข้ึน และยงัเป็นการลดช่องวา่งระหวา่งพนกังานและผูบ้งัคบับญัชา อนัจะเป็นผลท าใหพ้นกังานเกิดการเรียนรู้
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มากข้ึน และเต็มใจปฏิบติังานให้กบัองค์กรอย่างมีเต็มความรู้ ความสามารถเพื่อให้ผลการปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประสิทธิผล พร้อมท่ีจะน าพาใหอ้งคก์รไปสู่ความส าเร็จต่อไป 
 4. องค์กรควรมีระบบการพิจารณาให้คุณและให้โทษพนกังานอย่างเปิดเผย ทัว่ถึงและเป็นธรรม 
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานเหตุ-ผล ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 
 5. องคก์รควรให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ และความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาส
อยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 
 6. ผูบ้ริหารควรมีนโยบายให้พนกังานไดมี้โอกาสร่วมวางแผนนโยบายหรือในการตดัสินใจใน
การวางแผนงานไดเ้อง 
 7. ผูบ้ริหารควรส่งเสริมสนบัสนุนและเปิดโอกาสให้พนกังานไดรั้บการฝึกอบรม การดูงานนอก
สถานท่ี เพื่อให้พนกังานไดน้ าความรู้กลบัมาใช้ในการพฒันางานท่ีปฏิบติัอยู่เสมอ จะส่งผลก่อให้เกิดเป็น
วฒันธรรมเน้นความเช่ือใจ อีกทั้งยงัสร้างขวญัและก าลงัใจให้กับพนักงานก่อให้เกิดความรักและความ
ผกูพนัในองคก์รมากข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพความคิดเห็นเก่ียวกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนกังานเพื่อไดผ้ลการศึกษาท่ีมีความชดัเจนมากข้ึน 
 2. การวจิยัคร้ังน้ี เป็นเพียงการวจิยัเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาระดบัของความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
และเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคลวา่มีผลต่อระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้หรือไม่เท่านั้น ควรท่ี
จะท าการวิจยัเชิงทดลอง โดยสร้างสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ให้เป็นไปตามทฤษฎี แลว้พิจารณาความ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีจะเกิดข้ึนวา่เป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่ 
 3. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การต่าง ๆ ท่ีได้ใน
ภาพรวมหรือทุกองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อกนั  
 4. ควรมีการศึกษาในเร่ืองเดียวกนัน้ีอีก เน่ืองจากอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
องคก์าร อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้จึงควรท่ีจะไดมี้การศึกษาเพื่อจะไดท้ราบว่ามีความแตกต่างไปจากเดิม
หรือไม่อยา่งไร 
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          ชุดท่ี….......... 
 

แบบสอบถามงานวจิัย 
เร่ือง 

อทิธิพลของวฒันธรรมองค์การต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาโท สาขาการจดัการ (ภาค
พิเศษ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั ศรีนครินทร์วโิรฒ ประสานมิตร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพล
ของวฒันธรรมองค์การต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านทั้งหมดจะใชเ้พื่อการ
ศึกษาวจิยัเท่านั้น ผูว้จิยัขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็น
จริง เพื่อท่ีจะท าให้ผลการวิจยัน้ีไดผ้ลสมบูรณ์ตามความมุ่งหมายและขอขอบพระคุณท่ีท่านไดใ้ห้ความ
ร่วมมือเป็นอยา่งสูง 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2 ขอ้มูลวฒันธรรมองคก์าร 
ส่วนที ่3 ขอ้มูลการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ขอ้มูล 
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แบบสอบถาม 
 
เร่ือง : อิทธิพลของวฒันธรรมองคก์ารต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามชุดน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษา อิทธิพลของวฒันธรรมองค์การต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงมากท่ีสุด เพื่อผูว้ิจยัจะไดน้ าขอ้มูลมา
วเิคราะห์ผล ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะน าไปเป็นแนวทางในการสร้างวฒันธรรมองคก์าร และพฒันาองคก์ารไปสู่การ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ผูว้จิยัขอความร่วมมือจากท่านกรุณากรอกแบบสอบถาม ดงัน้ี 
 

ส่วนที ่1 ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องวา่ง  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลของตวัท่าน 

1. เพศ 
  ชาย     หญิง 

2. อาย ุ
  22 – 31 ปี     32 – 41 ปี 
  42 – 51 ปี     52 ปี ข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 
  ปริญญาตรี     ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก 

4. ระยะเวลาการท างาน 
  1 - 3 ปี        4 – 6 ปี 
  7 – 10 ปี     มากกวา่ 10 ปี 

5. สถานภาพการสมรส 
  โสด     สมรส (รวมถึงหยา่ร้างหรือแยกกนัอยู)่ 

6. อาชีพ 
 ขา้ราชการ    พนกังานองคก์ารของรัฐ 
 พนกังานบริษทัเอกชน 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับวฒันธรรมองค์การ 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงบนช่องดา้นขวามือท่ีท่านเห็นวา่ในองคก์ารตรงกบัการปฏิบติั
กิจกรรมของท่านมากท่ีสุด 

ข้อที่ ความคิดเห็นเกีย่วกบัลกัษณะวฒันธรรมองค์การ 

ประเด็นค าถาม ระดับคะแนน 
  1 2 3 4 5 

 วฒันธรรมเน้นสัมพนัธภาพระหว่างสมาชิก ใน
องค์การ 

     

1. สมาชิกในองคก์ารของท่านมีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

     

2. สมาชิกในองค์การของท่านมีความเป็นมิตรกบัทุกคน
ใหค้วามเขา้ใจผูอ่ื้นอยา่งจริงใจ 

     

3. องค์การของท่านจดัให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งสมาชิกในองคก์ารเสมอ 

     

4. สมาชิกในองค์การของท่านให้ความส าคญั ยอมรับ 
และเคารพสิทธิของเพื่อนร่วมงาน 

     

5. สมาชิกในองคก์ารของท่านหลีกเล่ียงความขดัแยง้ท่ีจะ
เกิดข้ึนในระหวา่งสมาชิกในองคก์าร 

     

 วฒันธรรมเน้นความรู้สึกเป็นชุมชน      
6. องคก์ารของท่านไดใ้หค้วามช่วยเหลือกบับุคลากรใน

องคก์ารเม่ือเดือดร้อน 
     

7. องค์การของท่านจดัให้บุคลากรมีการพูดคุยกัน เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ของบุคคลากรใน
องคก์าร 

     

8. องคก์ารของท่านเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีอิสระในการ
ตดัสินใจในการวางแผนงานไดเ้อง 

     

9. องคก์ารของท่านมีความยดืหยุน่ในการปฏิบติังาน      
 วฒันธรรมเน้นการเอาใจใส่      

10. องคก์ารของท่านสนบัสนุนการสร้างทีมงานนกั
ปฏิบติัการเพื่อพฒันาวธีิการใหม่ๆในการปฏิบติังาน 
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ข้อที่ ความคิดเห็นเกีย่วกบัลกัษณะวฒันธรรมองค์การ 

ประเด็นค าถาม ระดับคะแนน 
  1 2 3 4 5 

11. องคก์ารของท่านจดัใหมี้ระบบพี่เล้ียงใหก้บัสมาชิก
นอ้งใหม่ 

     

12. บุคลากรในองคก์ารของท่านมีความเอ้ืออาทรต่อกนั      
13. บุคลากรในองคก์ารของท่านมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั      

 วฒันธรรมเน้นความเช่ือใจ      
14. องคก์ารของท่านมีความซ่ือสัตย ์ยดึมัน่ในคุณธรรม

และความถูกตอ้งต่อสังคม 
     

15. บุคลากรในองคก์ารของท่านมีความจงรักภกัดีต่อ
องคก์าร 

     

16. บุคลากรในองคก์ารของท่านเตม็ใจท่ีแบ่งปันความคิด
และขอ้มูลท่ีตนเองมีอยูโ่ดยไม่ปิดบงั 

     

17. บุคลากรในองคก์ารของท่านใหค้วามร่วมมือและ
ยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

     

18. บุคลากรในองคก์ารของท่านยอมรับความรู้
ความสามารถและความเช่ียวชาญของบุคคลท่ีมีต่อ 
งานท่ีปฏิบติัอยู ่

     

19. บุคลากรในองคก์ารของท่านมีความยดึมัน่ผกูพนั 
ต่อองคก์าร 
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ส่วนที ่3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกบัลกัษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงบนช่องดา้นขวามือท่ีตรงกบัลกัษณะองคก์ารของท่านมากท่ีสุด  
1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด, 2 หมายถึง นอ้ย, 3 หมายถึง ปานกลาง, 4  หมายถึง มาก, 5 หมายถึง มากท่ีสุด 

 
ข้อที่ ความคิดเห็นเกีย่วกบัลกัษณะองค์การ 

ประเด็นค าถาม ระดับคะแนน 
 องค์การแห่งการเรียนรู้ 1 2 3 4 5 
1. องคก์ารสนบัสนุนใหท้่านแสวงหาวธีิการปฏิบติังาน

ใหม่ๆท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
     

2. องคก์ารเปิดโอกาสใหพ้นกังานเรียนรู้จากความคิดเห็น
ของบุคคลรอบขา้งในองคก์ารอยา่งสม ่าเสมอ 

     

3. องคก์ารมีการวดัผลการพฒันาของพนกังาน วา่สามารถ
ท าใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

4. องคก์ารไม่ยดึติดกบัรูปแบบและกระบวนการท างาน 
พร้อมท่ีจะรับรู้รูปแบบใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมมากกวา่ 

     

5. องคก์ารมีการปรับปรุง พฒันาวธีิการท างานใหเ้หมาะสม
กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 

     

6. องคก์ารค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อองคก์ารโดยรวม เม่ือ
ตอ้งตดัสินใจในการปฏิบติังาน 

     

7. องคก์ารมีการก าหนดวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจน ท าใหท้่าน
สามารถท างานท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ขององคก์าร 

     

8. องคก์ารไดเ้ปิดโอกาสใหท้่านและทีมงานไดมี้โอกาส
แกไ้ขปัญหา/วางแผนงานร่วมกนั 

     

9. องคก์ารไดเ้ปิดโอกาสใหท้่านไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ท่ีได้
จากการท างาน กบัเพื่อนร่วมทีมงานของท่าน 

     

10. องคก์ารสนบัสนุนใหพ้นกังานแสวงหาความรู้แหล่งใหม่
ท่ีต่อการพฒันาผลการท างานของท่าน 

     

 

---- ขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ท่ีท่านใหค้วามกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดน้ี ---- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัย่ิอผู้ท ำสำรนิพนธ์ 
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