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การศึกษาวิจัย เร่ือง ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการและองคการแหงการเรียนรู : 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุงหมายการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาบรรยากาศองคการของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) ศึกษาการเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ตัวแปรอิสระ ไดแก ลักษณะบุคลากร และบรรยากาศองคการ ประกอบดวย ความทาทาย
และความรับผิดชอบ  การใหรางวัลและการลงโทษ  ความขัดแยง  มาตรฐานการปฏิบัติงานและความ
คาดหวัง  การเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง และการทํางานเปนทีม ตัวแปรตาม คือ การเปน
องคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยศรีนคิรนทรวิโรฒ ประกอบดวย การเปนบุคคลที่รอบรู (Personal 
mastery) การมีแบบแผนความคิด (Mental models) การสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Shared vision) การเรียนรู
รวมกันเปนทีม (Team learning) การคิดอยางเปนระบบ (Systems thinking) 

กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 356 คน ใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติ ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานดวย ไดแก การทดสอบ Independent sample t-Test  การทดสอบดวย
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)  

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมี
บรรยากาศองคการโดยรวม และลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก การ
ทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 มีดังนี้ 
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ทายและความรับผิดชอบ ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง ดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดย
การทดลอง และดานการทํางานเปนทีม 

2. การมีแบบแผนความคิดมีความสัมพันธกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร อายุการ
ทํางาน บรรยากาศองคการดานความทาทายและความรับผิดชอบ ดานความขัดแยง ดานการเปดโอกาสใหการ
เรียนรูโดยการทดลอง และดานการทํางานเปนทีม 

3. การสรางวิสัยทัศนรวมกันมีความสัมพันธกับ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร อายุการ
ทํางาน บรรยากาศองคการดานการใหรางวัลและการลงโทษ ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง  
ดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง  และดานการทํางานเปนทีม 

4. การเรียนรูรวมกันเปนทีมมีความสัมพันธกับ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร อายุการ
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5. การคิดอยางเปนระบบมีความสัมพันธกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน บรรยากาศ
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และความคาดหวัง  ดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง และดานการทํางานเปนทีมา 
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 This research on Relationship between Organizational Climate and Learning 
Organization: A Case Study of Srinakharinwirot University (SWU) had 3  main purposes: 1. 
To  study  the  organizational climate of Srinakharinwirot University; 2. To study the 
characteristics of learning organization of Srinakharinwirot University; 3. To study 
relationship between organizational climate and learning organization of Srinakharinwirot 
University.  There were two independent variables, namely; Personnel characteristics and 
Organizational Climate, i.e. Challenge and Responsibility, Reward and Punishment, Conflict, 
Performance Standard and Expectation, opportunity to learn by trial and Teamwork. The 
dependent variable was Learning Organization, i.e. Personal Mastery, Mental Model, Shared 
Vision, Team Learning, and Systems Thinking. 
 The sample consisted of 356 SWU personnels. The instrument for data collection 
was a three-part  questionnaire. Data acquired from this study were analyzed by using 
Percentage, Mean, Standard Deviation, The hypotheses were tested by the methods of 
Independent Sample t-Test, One-Way ANOVA, and Multiple Regression Analysis.  
 The study found that the respondents viewed Srinakharinwirot University in the 
overall as having the climate and the characteristics of learning organization at the high 
level.  The results of the hypotheses test are as follows: 

1. Personal Mastery had relationship with age, work experience, and organization 
climate in terms of challenge and responsibility, performance standard and expectation, 
opportunity to learn by trial, and teamwork. 

2. Mental models had relationship with gender, age, education level, type of 
personnel, work experience, and organization climate in terms of challenge and 
responsibility, conflict, opportunity to learn by trial, and teamwork. 

3. Shared vision had relationship with age, education level, type of personnel, 
work experience, and organization climate in term of reward and punishment, performance 
standard and expectation, opportunity to learn by trial, and teamwork. 

4. Team learning had relationship with age, education level, type of personnel, 
work experience, and organization climate in term of challenge and responsibility, 
opportunity to learn by trial, and teamwork. 

5. Systems thinking had relationship with gender, age, education level, work 
experience, and organization climate in term of challenge and responsibility, reward and 
punishment, performance standard and expectation, opportunity to learn by trial, and 
teamwork. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ภูมิหลัง 

ในศตวรรษที่ 21 ยุคสมัยแหงการปฏิรูป (age of transformation) กระแสโลกาภวิัฒนและเทคโนโลยี
ตางๆ กอใหเกดิความเปลี่ยนแปลงอยางมหาศาล ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวิทยาศาสตร เปนตน 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภาวะการณในปจจุบันทําใหองคการท่ัวโลกตองแขงขันกันอยางสูง การสราง
องคการที่มีบรรยากาศสนับสนุนแหงการเรียนรูของสมาชิกอยางตอเน่ืองซึ่งเปนการเรียนรูรวมกันในองคการ จึงเปน
พื้นฐานที่สําคัญสําหรับการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)  ท้ังใน
การเรียนรูระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ สงผลใหองคการไดเปรียบคูแขงขันและสรางความเขมแข็ง
ขององคการมากยิ่งขึ้น สภาพแวดลอมทางธุรกจิและการแขงขนัระหวางสถาบนัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ตองปรับเปลี่ยนวิธีการบริหาร ท้ังในเรื่องการบริหารงานบุคคล และบริหารการเงินและทรัพยสิน เปนตน ความ
เปลี่ยนแปลงเหลาน้ีลวนเปนสิ่งที่จะกระตุนใหเกิดการปรับตัว เพื่อแขงขนัเชิงธุรกิจดานการศึกษาเพิ่มมากย่ิงขึ้น 
อยางหลีกเลีย่งไมได  

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒซึ่งถือเปนสถาบนัชั้นสูงทางการศึกษาและวิจยัของรัฐ มีความมุงม่ันในการ
ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรูประดุจนักปราชญ และมีความประพฤติประดุจผูทรงศีลเพื่อดําเนินการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของสงัคม ท้ังดานความรูความสามารถในการ
คิด การปฏิบัติ และคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ ในดานสังคมศาสตร พฤติกรรมศาสตร 
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และดานอื่นๆ ใหมีความเจริญกาวหนาในระดับชาติและภูมิภาค มีลักษณะประยกุตและ
บูรณาการศาสตร ในสาขาตางๆ เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสงัคมอยางยั่งยืน  

ท้ังน้ี ปจจัยสําคัญภายในองคการซึ่งถือเปนพลังขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ บุคลากร
ประจํามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบงตามสายการปฏิบัติงาน ไดแก สายวชิาการ (สาย ก) และสายสนับสนุน
วิชาการ (สาย ข และ สาย ค)  ซึ่งมีบทบาทหนาท่ี ลักษณะการทํางาน ความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่แตกตาง
กัน หากแตบุคลากรทุกคนตองมีปฏิสัมพันธระหวางกันท้ังในระดับบุคคล ระดับหนวยงาน หรือระดับองคการ  ลวน
แลวแตมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานของบคุลากร จําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยตองมีการดําเนินการให
บุคลากรไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรู ความสามารถในการเรียนรู เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง โดยอาศัย
บรรยากาศภายในองคการใหการทํางานภายในหนวยงานมีการประสานงาน ทํางานรวมกันเปนทีม มีความเอ้ือเฟอ
ตอกัน ใหบุคลากรพรอมท่ีจะเผยแพรและใหความรูท่ีเปนประโยชนแกกัน มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ     
มอบหมายไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการชวยเหลือในดานสิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ งบประมาณ และ
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานใหเหมาะสม  
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ดังน้ัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางบรรยากาศสนับสนุนและกระตุนให
เกิดการเรียนรู มีสวนผลักดันในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร จัดสรรเงิน เวลา และทรัพยากรตางๆ ไมใช
เพียงเพื่อสําหรับการปฏิบัติงานในปจจุบัน หากแตตองเตรียมรับมือกับความทาทายในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นโดยไม
คาดคิด  ซึ่งการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร คือ สิ่งสําคัญในการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู เพราะมัน 
“จุดประกายการเรียนรูและทําใหเกิดการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ” (Vogt and Murrell. 1993) ท้ังน้ีบุคลากรจะมีความ
ม่ันใจในการปฏิบัติตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยมากขึ้น ถาบุคลากรมีทักษะ ความรู และมีบทบาทที่สําคัญในการ
ทําสิ่งตางๆ สงผลใหมหาวิทยาลยับรรลุวัตถุประสงคและพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางแทจริง 
 

ความมุงหมายของการวิจยั (Research objectives) 
 ในการวิจยัครั้งน้ีผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังน้ี 

1. ศึกษาบรรยากาศองคการของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
2. ศึกษาการเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. ศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัย     

ศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ความสําคัญของการวิจัย (Significance of the study) 
1. ผลจากการวิจัยท่ีไดนําไปใชเปนขอมูลในดานการบริหารจัดการแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลยั   

ศรีนครินทรวิโรฒ 
2. เพื่อเปนขอมูลแกผูสนใจศึกษาคนควาเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ 
3. เพื่อเปนขอมูลแกผูสนใจศึกษาคนควาเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู 

 

ขอบเขตของการวิจัย (Scope and delimitation of the study) 
 ผูวิจัยมุงศึกษาบรรยากาศองคการที่มีผลตอการเปนองคการแหงการเรยีนรูของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย  

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 3,230 คน (กองการ
เจาหนาท่ี มศว 2549) แบงตามสายงาน ไดแก  

1) สายวชิาการ (สาย ก)  
2) สายสนับสนุนวชิาการขาราชการ (สาย ข, ค)  
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
ขนาดของกลุมตัวอยาง คํานวณโดยสูตร Taro Yamane ไดจํานวน 356 คน และแบงกลุมแบบ 

Stratified Sampling โดยแบงเปน บุคลากรสายวชิาการ (สาย ก) จํานวน 178 คน และ บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ (สาย ข, ค) จํานวน 178 คน  

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 

1.1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล 
- เพศ แบงเปน ชาย หญิง 
- อายุ ต้ังแต 20-30 ป   31-40 ป   41-50 ป และ 51-60 ป  
- ระดับการศึกษา  แบงเปน ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาตรี 

ปริญญาโท  ปริญญาเอก  และอื่นๆ (ระบุ) 
- ประเภทบุคลากร แบงเปน สายวิชาการ (สาย ก)  และ สายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข, ค) 
- อายุการทํางานใน มศว  

1.2 บรรยากาศองคการ 
- ความทาทายและความรับผิดชอบ (challenge and responsibility) 
- การใหรางวลัและการลงโทษ (reward and punishment) 
- ความขัดแยง (conflict) 
- มาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง (performance standard and expectation) 
- การเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง (trial and error) 
- การทํางานเปนทีม (team work)  

2. ตัวแปรตาม ไดแก 
- การเปนบุคคลที่รอบรู (Personal mastery) 
- การมีแบบแผนความคิด (Mental models) 
- การสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Shared vision) 
- การเรียนรูรวมกนัเปนทีม (Team learning) 
- การคิดอยางเปนระบบ (Systems thinking) 
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นิยามศัพทเฉพาะ (Definitions) 
 
องคการแหงการเรียนรู หมายถึง องคการที่สมาชิกประกอบดวยคุณลักษณะ 5 ประการ (Peter M. 

Senge) ดังน้ี 
1. การเปนบุคคลที่รอบรู (Personal mastery) หมายถึง บุคคลท่ีสามารถควบคุมจิตใจ และพฤติกรรม

ของตนเองใหพรอมท่ีจะเรียนรูอยูตลอดเวลา เปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมไปตามกระแสโลก ใฝท่ีจะเรียนรูและ
สรางสรรสิ่งใหมๆ อยูตลอดเวลา รวมทั้งมีความปรารถนาที่จะเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเพื่อมุงสูจุดหมายและ
ปฏิบัติงานใหบรรลุความสําเร็จในชีวิตและความสําเร็จขององคการ  

2. การมีแบบแผนความคิด (Mental model) หมายถงึ การเขาใจบทบาทหนาท่ี มีมุมมองหรอืมีโลกทัศนท่ี
กวางไกล มีความคิดความเขาใจทั้งในเรื่องของตนเอง ผูอื่น และองคการ สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการคิดใหสอดคลอง
กับเปาหมายขององคการ   

3. การสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) หมายถึง การสรางวิสยัทัศนรวมกันของคนทั้งองคการ 
สมาชิกทุกคนตองไดรับการพัฒนาใหมีวิสัยทัศนสอดคลองกบัวิสัยทัศนขององคการ  

4. การเรยีนรูรวมกันเปนทีม (Team learning) หมายถึง เปนกระบวนการเรียนรูรวมกันของสมาชิก มี
การคิดและตีปญหาหรือประเด็นท่ีพิจารณา โดยอาศัยการสนทนา การอภิปราย การประชมุปรึกษาหารือรวมกัน
อยางสมํ่าเสมอ คิดในสิ่งใหมๆ หรือแตกตางไปจากเดิม มีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณ 
สมาชิกในทีมมีการทํางานที่สอดประสานกันและปฏิบัติงานรวมกันโดยมีความไววางใจตอกนั  

5. การคิดอยางเปนระบบ (Systems thinking) หมายถึง เปนการมองสิ่งตางๆ ในลักษณะของภาพ
โดยรวมทั้งหมด มีกรอบความคิดท่ีมองเห็นความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ วามีการเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ  เห็น
แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงอนาคต สมาชิกสามารถคิด วางแผนการปฏิบัติงานใหผลของงานเกิดความกระจาง 
ชัดเจน เปนระบบ มีลักษณะบูรณาการอยางเปนองครวม 

 
บรรยากาศองคการ หมายถงึ องคประกอบของสภาพแวดลอมภายในองคการ 6 ดาน ดังน้ี  
1. ความทาทายและความรับผิดชอบ (challenge and responsibility) เปนความเชื่อของบุคลากร

เกี่ยวกับความทาทายของงานที่ไดรับมอบหมาย วาการเปลี่ยนลักษณะงานหรือปริมาณงานที่ตองปฏิบัติ และบุคลากร
ตองทํางานที่ทาทายความสามารถ แมจะเพิ่มหนาท่ีความรับผิดชอบก็ตาม 

2. การใหรางวัล และการลงโทษ (reward and punishment) เปนการรับรูของบุคลากรตอการไดรับ
วัดความรับรูทางดานการใหรางวัล (ผลตอบแทนในทางบวก) หรือการลงโทษ (ผลตอบแทนในทางลบ) ตอผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการกระตุนใหบุคลากรประสบความสําเร็จในการทํางาน  

3. ความขัดแยง (conflict) หมายถึง เปนความรูสึกของบุคลากรเกี่ยวกับความขดัแยงระหวางบคุคล  ใน
หนวยงาน ความขัดแยงเน่ืองมาจากทรัพยากรขององคการ ความแตกตางของคานิยมในการทํางาน  
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4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน และความคาดหวัง (performance standard and expectation) เปนการ

รับรูของบุคลากรเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและความชัดเจนของการคาดหมายเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานภายใน
องคการ ความสัมพันธระหวางความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จกับมาตรฐานและระดับมาตรฐานกับผลการ
ปฏิบัติงานโดยบุคลากรยอมรับผลการประเมิน และนําผลประเมินมาปรับปรุงแกไขใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
โดย  ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมที่จะเปนแรงจูงใจใหตนเองประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

5. การเปดโอกาสใหเรยีนรูโดยการทดลอง (trial and error) หมายถึง องคการไดเปดโอกาสให
บุคลากรทดลองเรียนรูสิ่งใหม หรือแสดงออกในดานความคิดสรางสรรคเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน แมวาการ
ทดลองริเริ่มสิ่งใหมน้ันจะไมประสบผลสําเร็จ บุคลากรจะไมถกูลงโทษถกูตําหนิ หรือมีผลกระทบตอตําแหนงหนาท่ี 

6. การทํางานเปนทีม (team work) หมายถึง กลุมของบุคคลทีทํ่างานรวมกัน มีการปฏิสัมพันธระหวาง
สมาชิกในกลุม มีความเอื้อเฟอ แบงปนในทีมงาน มีความรูสึกเปนเจาของทีม เต็มใจ และเสียสละเพื่อความสําเร็จของ
ทีม สมาชิกชวยกันทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย (Theoretical framework) 
 
                  ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม                
         (Independent Variables)                     (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะบุคลากร 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ประเภทบุคลากร 
- อายุการทํางาน 

บรรยากาศองคการ 
- ความทาทายและความรับผิดชอบ 
- การใหรางวลัและการลงโทษ  
- ความขัดแยง  
- มาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง 
- การเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง  
- การทํางานเปนทีม  

การเปนองคการแหงการเรียนรู 
ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 
- การเปนบุคคลที่รอบรู 
  (Personal mastery) 
- การมีแบบแผนความคิด 
  (Mental models) 
- การสรางวิสัยทัศนรวมกัน 
  (Shared vision) 
- การเรียนรูรวมกนัเปนทีม 
  (Team learning) 
- การคิดอยางเปนระบบ 
  (Systems thinking) 
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สมมติฐานในการวิจัย (Research hypotheses) 
 

1. ลักษณะบุคลากรมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรยีนรูของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
แบงเปน 

1.1 เพศมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรู 
1.2 อายุมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรู 
1.3 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรู 
1.4 ประเภทบุคลากรมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียน 
1.5 อายุการทํางานมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรู 

 
2. บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.1 บรรยากาศองคการโดยรวมมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรู 
2.2 บรรยากาศองคการดานความทาทายและความรับผิดชอบมีความสัมพันธกับการเปนองคการ

แหงการเรียนรู 
2.3 บรรยากาศองคการดานการใหรางวัลและการลงโทษมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหง

การเรียนรู 
2.4 บรรยากาศองคการดานความขัดแยงมีความสมัพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรู 
2.5 บรรยากาศองคการดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวังมีความสัมพนัธกับการเปน

องคการแหงการเรียนรู 
2.6 บรรยากาศองคการดานการทํางานเปนทีมมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรู 
 
 
 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
ในการศึกษาคนควา ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังตอไปนี ้
1. แนวคิดองคการแหงการเรียนรู 
2. องคประกอบหลักแหงการเรียนรู 
3. ลักษณะขององคการแหงการเรียนรู  
4. แนวคิดบรรยากาศองคการ 
5. แนวคิดดานคุณลักษณะสวนบุคคลตอการเรียนรู 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

แนวคิดองคการแหงการเรียนรู 
 

ความเปนมาของแนวคิดองคการแหงการเรียนรู จากการศึกษาเรื่ององคการแหงการเรียนรู  (Learning 
Organization) ทําใหทราบวามีนักวิชาการหลายทานไดทําการศึกษาในเรื่องน้ี ท่ีมาของแนวคิดองคการแหงการ
เรียนรูเริ่มจาก คริส อารกีรสิ (Chris Argyris) ศาสตราจารยดานจิตวิทยาทีส่อนดานการศึกษาและพฤติกรรมองคการ
ของมหาวิทยาลยัฮาวารด มีผลงานการเขียนรวมกับศาสตราจารยดานปรัชญา โดเนลด ชูออน (Donald Schon) 
แหง Massachusetts institute of Technology (MIT) ในปค.ศ. 1978 ในหนังสือชื่อ Organizational learning: 
A theory of action Perspective ซึ่งถือวาเปนตําราเลมแรกขององคการแหงการเรียนรู โดยใชคําวา การเรียนรูเชิง
องคการ  (Organizational Learning หรือ OL) ซึ่งหมายถึงการเรียนรูท้ังหลายที่เกิดในองคการ ในป ค.ศ.1990 
บุคคลที่มีบทบาทสรางความเขาใจเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูและมีผลงานเผยแพรจนเปนท่ียอมรับ คือ ปเตอร 
เซ็งก ี (Peter Senge) ศาสตราจารยของ MIT เปนผูกอต้ัง MIT Center for Organizational Learning ไดเขียน
หนังสือชื่อ The fifth discipline: The art and practice of The learning organization และไดใชคําวา 
Learning organization แทนคําวา organization learning ในป ค.ศ. 1994 เซ็งก ีและคณะไดออกหนงัสอืชือ่ The 
fifth discipline fieldbook: Strategies and tools for building  a  learning organization เพื่อใหขอแนะนํา
สนับสนุนแนวปฏิบัติตางๆ ท่ีสงเสริมการเรียนรูในองคการในรปูแบบตางๆ (วีระวัฒน ปนนิตามัย, 2543, หนา 52-
54) และในป ค.ศ. 1998 เซ็งก ี ไดออกหนังสือ ชื่อ The fifth discipline challenge : Mastering the twelve 
challenges to change in learning organization (1998) ปจจุบันพบวามีหนังสือและงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง
องคการแหงการเรียนรูเกิดขึ้น จํานวนมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวา แนวโนมขางหนาเรื่ององคการแหงการเรียนรู จะเปน
เรื่องที่สําคัญในอนาคต 
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ความหมายขององคการแหงการเรียนรู   
เซ็งก ี (Senge, 1990) ไดใหความหมายขององคการแหงการเรยีนรูวาเปนองคการที่ซึง่บุคลากร ในองคการ

ไดขยายขอบเขตความสามารถของตนอยางตอเน่ือง ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ เพื่อนําไปสู
จุดมุงหมายที่บุคคลในระดับตางๆ ตองการอยางแทจริง เปนองคการที่มีรูปแบบการคิดแบบใหมเกิดขึ้น สมาชิกของ
องคการมีการเรียนรูอยางตอเน่ืองดวยวิธีการเรียนรูรวมกันท้ังองคการ 

เพนเดอร, เบอรรักยาน, และบอยเดลล (Pedler, Burgoyne, & Boydell,1991) เรียกองคการแหงการ
เรียนรูวาเปนบรษิัทแหงการเรียนรู  (learning company)  ไดใหความหมายวา องคการแหงการเรียนรู คือ องคการ  ท่ี
อํานวยความสะดวกในการเรียนรูแกสมาชิกทุกคน ซึ่งหมายถึงพนักงาน ลูกคา เจาของ ผูผลิต เพื่อนบาน สิ่งแวดลอม
และแมแตคูแขงขันในบางกรณ ี และเปนองคการที่ปฏิรูป (transformation) ตนเองอยางตอเน่ือง โดยสราง
บรรยากาศในการเรียนรูท่ีมีลักษณะกระตุนใหทุกคนไดเรียนรูรวมกัน 

การวิน (Garvin, 1993) ไดใหความหมายขององคการแหงการเรียนรู วาเปนองคการที่มีทักษะในการ
สรางสรรหาและถายโอนองคความรู และสามารถปรับขยายพฤติกรรมที่สะทอนถึงการหยั่งรู และความรูใหมๆ 

เบอรเน็ต ซี.เค. (Barnett, C.K., 1994) กลาววา องคการเรียนรูเปนกระบวนการเชิงประสบการณท่ีมุง
สรางองคความรูเกี่ยวกับความสัมพันธของการกระทําและผล จากน้ันนําเขาสูงานที่เปนกิจวัตรปลูกผงัไวในความ
ทรงจําขององคการเพื่อชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหลายของผูปฏิบัติงานในองคการ 

อารกีริส (Argyris, 1997) ไดใหความหมาย Learning Organization วาเปนกระบวนการตรวจสอบ
และแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นเสมอๆ ในองคการ ลดทอนในสิง่ที่เขาเรียกวา “Defensive outines” หรือรูปแบบที่
ผูคนแสดงออกเปนนิสัย เพื่อปกปองหรือแกตัวใหลดนอยลง 

มารควรดท (Marquardt, 1996) ไดใหความหมายองคการแหงการเรียนรูวาหมายถึงองคการที่มีอํานาจ
แหงการเรียนรูมีวธีิการเรียนรูท่ีเปนพลวัต โดยสามารถเรียนรูจัดการและใชความรูเปนเครื่องมือสูความสําเร็จควบคู
กับการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยควบคูกับการพัฒนาที่ตอเน่ือง 

Michael J. Marquardt  (1994) (อางถึงใน รศ.ดร.ลําปาง  แมนมาตย) ไดใหความหมายองคการแหง
การเรียนรู หมายถึง ท่ีซึ่งมีบรรยากาศของการเรียนรูรายบุคคลและกลุม  มีการสอนตนเอง ใหมีกระบวนการคิด
วิเคราะห  เพื่อชวยใหเขาใจในสรรพสิง่  ขณะเดียวกันทุกคนก็มีสวนชวยตอองคการดวยการเรียนรูจากความ
ผิดพลาดและความสําเร็จ ซึ่งสงผลใหทุกคนตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ลูทันส (Luthans, 1998) ไดใหความหมายขององคการแหงการเรียนรู เปนการนําความเจริญกาวหนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชแขงขันในโลกเศรษฐกิจ เพื่อนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ โดยอาศัยการ
เรียนรูของสมาชกิในองคการ 

Stephen P.Robbins and Mary Coulter ไดใหนิยาม องคการแหงการเรียนรูวา แนวคิดเรื่ององคการ
แหงการเรียนรูไมไดเกี่ยวของกบัโครงสรางองคการแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ แตเปนเรื่องของกรอบความคิด 
(Mindset) หรือปรัชญา (Philosophy) ท่ีมีอิทธิพลตอการออกแบบองคการ องคการแหงการเรียนรูเปนองคการที่
ไดพัฒนาความสามารถในการเรียนรู ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงขององคการอยางตอเน่ือง พนักงานในองคการแหง
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การเรียนรูจะจัดการกับองคความรูตางๆ ดวยการศึกษา และการถายทอดความรูใหมๆ ใหแกผูอื่นอยางตอเน่ือง 
ตลอดจเต็มใจที่จะประยุกตความรูเหลาน้ันไปใชกับการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน 

สมิต สัชณุกร (2541)  ไดใหความหมายขององคการแหงการเรียนรูเปนองคการที่สามารถทําใหเกิดการ
เรียนรู และสรางองคความรูเพ่ือเพิ่มพูนสมรรถนะ อันจะนําไปสูความกาวหนาในการดําเนินกจิการ เพื่อบรรลุเปาหมาย
ขององคการ 

เจริญสขุ ภาคศิริพงษ (2542) สรุปไดวาองคการแหงการเรียนรูคือ องคการที่มีการสนับสนุนทางดานการ
เรียนรูใหเกิดขึ้นทุกระดับ มีการเรียนรูรวมกัน โดยมีท้ังบทเรียนที่ผิดพลาด และประสบความสาํเร็จ ซึ่งสามารถนํา
ความรูมาปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองคการไดเปนระบบอยางตอเน่ือง และการเรียนรูน้ัน
จะตองเปนไปโดยพรอมเพรยีงกนัท้ังองคการโดยมุงเริ่มตนท่ีการเปลี่ยนแปลงในความคิด ภูมิปญญา ภายในตวั
พนักงานแตละคน และจะตองเปนการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับเวลา ความคิดความเขาใจของพนักงาน ใหเกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แทจริงไปตามแนวทางที่องคการตองการ 

บุปผา พวงมาล ี(2542) สรุปไดวา องคการแหงการเรียนรูเปนองคการที่มีการปฏิรูปอยางตอเน่ืองอํานวย
ความสะดวก กระตุนและสรางบรรยากาศการเรยีนรู เนนกระบวนการเรยีนรูใหเกิดขึ้นทุกระดับ ซึ่งบุคลากรในองคการ
สามารถขยายขอบเขตความสามารถของตนอยางตอเน่ืองเพื่อนําไปสูจุดมุงหมายที่บุคคลในระดับตางๆ ตองการ
อยางแทจริง มีการเรียนรูรวมกนัท้ังบทเรียนทีผิดพลาด และประสบความสําเร็จ สามารถนําความรูมาปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขององคการ จนนําไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไวรวมกัน 

ปญญา อัศวกุลประดิษฐ (2544) ไดใหความหมายองคการแหงการเรียนรู วาเปนองคการที่เอื้อให
บุคลากรทุกคนในองคการมีโอกาสท่ีจะพัฒนาตนเองและผูอื่นอยูตลอดเวลาโดยใชแนวทางการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
เปนมิติในการเชื่อมโยงความสัมพันธของทุกคนในองคการใหเกดิจิตวิญญาณรวมกัน ท่ีจะเรียนรูรวมกับผูอืน่อยาง
จริงใจ มีการแบงปนและถายทอดความรูซึ่งกันและกันอยางเปนเครือขาย ในสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยใหเกิดการ
เรียนรูอยางมีพลังรวมอันจะนําไปสูวิถแีหงการพฒันาที่มีความยัง่ยืน และเปยมไปดวยจิตสํานึกท่ีดีของบุคลากรทั่วทั้ง
องคการ 

พรธิดา วิเชียรปญญา (2547: 89) กลาววา องคการแหงการเรียนรู หมายถึง องคการที่ประกอบดวยคน
ท่ีมีความมุงม่ันท่ีจะขยายขีดความสามารถของตนผานกระบวนการเรียนรูรวมกันเปนทีมอยางตอเน่ือง เปนองคการ
ท่ีมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรยีนรู และพัฒนาความรูความสามารถรวมทัง้มีการสราง การสรรหา การถายโอนความรู 
และการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมอันเปนผลมาจากความรูใหมๆ มีการใชการกระจายอํานาจ(empowerment) ใหกับ
สมาชิกในองคการเพื่อกระตุนใหเกิดความรวมมือ และการเรียนรูรวมกันเปนทีม (Senge, 1990; Pedler, 
Burgoyne & Boydell, 1991; Garvin, 1993; Watkins & Marsick, 1993; Wick & Leon, 1993; Nevis, 
Dibella & Gould, 1995 และ อรจรี ณ ตะกั่วทุง, 2542) 

วรภัทร ภูเจริญ (2548: 21) กลาววา องคการแหงการเรียนรู คือ องคการที่สมาชิกทุกคนทุกระดับรูจัก
เรียน รูวิธีท่ีจะเรยีน (Learn how to learn อยางมีสติ: สุ จิ ปุ ลิ - ฟง คิด ถาม เขียน) จนกระทั่งเรยีนรูดวยตนเอง 
(self learning) เต็มใจสรางผลงานของตนดวยใจรัก ทําใหหนวยงานและองคการเจริญงอกงามอยางตอเน่ือง 
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จากความหมายขององคการแหงการเรยีนรูขางตน ผูวิจัยสรุปความหมายขององคการแหงการเรียนรูไดวา 
เปนองคการที่มีการสรางการเรยีนรูอยางตอเน่ือง มีการแลกเปลี่ยน ถายโอนความรูท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุม 
และระดับองคการ นําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ โดยอาศัยการเรียนรูรวมกันของบุคคลทั้งองคการ 

 
องคประกอบหลักแหงการเรียนรู 

 
แนวคิดวินัย 5 ประการ (The fifth discipline) (Senge, 1990) ซึ่งผูวิจัยใชเปนกรอบแนวคิดในการ

วิจัยในครั้งน้ี 
เซ็งก ี(Senge, 1990) ใหความสําคัญกับความสามารถในการเรียนรูท่ีเร็วกวาคูแขงขัน และมองวาความรู

จะเปนตัวที่สรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ และนําองคการไปสูความยั่งยืน โดยการใชกระบวนการ
เรียนรูท่ีมีลักษณะเปนการเรียนรูรวมกันในองคการ โดยทุกคนมีธรรมชาติในการเรียนรู แสวงหาสิ่งที่ดีใหแกชีวิต ซึ่ง
ประกอบดวย การเปนบุคคลที่รอบรูการมีแบบแผนความคิด การสรางวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูรวมกันเปนทีม 
การคิดอยางเปนระบบ โดยมีรายละเอียดดังน้ีคือ (ปญญา อัศวกุลประดิษฐ, 2544 หนา 15-30) 

1. การเปนบุคคลที่รอบรู (personal mastery) บุคคลหรือสมาชิกขององคการเปนรากฐานขององคการ
แหงการเรียนรู บุคคลที่มีระดับความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ จะสามารถขยายความสามารถในการสรางสรรคผลงานท่ี
ตองการไดอยางตอเน่ือง ดังน้ันลักษณะการเรียนรูของคนในองคการจะสะทอนใหเห็นถึงการเรียนรูขององคการน้ัน
ไดสมาชิกองคการแหงการเรียนรูน้ัน จะตองมีคุณลักษณะสําคัญที่เรียกวาบุคคลรอบรู (human mastery) คือ 
ความเปนบุคคลท่ีรอบรูในการควบคุมจิตใจ  และพฤติกรรมของตัวเอง เปนคนที่พรอมจะเรียนรูอยูตลอดเวลา 
ยอมรับความจริง ไมยึดม่ันถือม่ัน เปลี่ยนไปตามกระแสโลกมีจติใจที่เจริญ โดยสมาชิกในองคการที่มีกรอบแนวคิด
แบบการเปนบุคคลท่ีรอบรู (personal mastery) น้ัน จะเปนผูท่ีมีความกระตือรือรนสนใจและใฝท่ีจะเรียนรูสิ่ง
ใหมๆ อยูตลอดเวลา รวมทั้งมีความปรารถนาที่จะเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนมุงสูจุดมุงหมาย และความสําเร็จ
ท่ีไดกําหนดไว 

ดังน้ัน การพัฒนาคนในองคการใหเกิดการเปนบุคคลที่รอบรู ถือไดวาเปนมิติท่ีตองเกิดจากการฝกฝน 
เพื่อสรางใหเกิดวินัย และมีการปรับมุมมองอยางตอเน่ือง บนพื้นฐานของความตองการที่แทจริง กลาวไดวาวินัยขอน้ี 
เปนเสมือนเสาหลักของแนวคดิองคการแหงการเรียนรูซึ่งถาหากทุกคนในองคการมีวินัยในขอน้ี จะสงผลใหองคการ
กาวไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูได ซึ่งการพัฒนาตนเองใหเปนเลิศไดน้ัน มีองคประกอบพื้นฐาน คือ 

1.1 วิสัยทัศนสวนบุคคล (personal vision) วสิัยทัศนสวนบุคคลคือความคาดหวังของแตละคนที่
ตองการจะใหสิ่งตางๆ เกิดขึ้นจริงแกชีวิตของตนสักวันหน่ึงในอนาคตคนเราทุกคนจึงควรมีความมุงมาดปรารถนา 
หรือความคาดหวังวาในชวงเวลาหนึ่ง ๆ ของชวีติน้ันเราจะบรรลุผลสําเร็จอะไรบาง ซึ่งแบงไดเปน 3 ดาน ดังตอไปนี้ 
(จําเรียง วัยวัฒน และเบญมาศอุนพันธุ, 2540) 
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1.1.1 วิสัยทัศนในหนาท่ีการงาน จะมีภารกิจการงานและตําแหนงหนาท่ีเปนอยางไรในอนาคต 
1.1.2 วิสัยทัศนในดานครอบครัว การเปนอยูของคนในครอบครัวจะเปนเชนไร เชน การมีบุตร 

การสรางฐานะและความมั่นคงแกสมาชิกในครอบครัว 
1.1.3 วิสัยทัศนเฉพาะตัว ในบั้นปลายของชวีิตเรา โดยความปรารถนาสูงสุด แลวเราตองการอะไร 

เชน กาวเขาสูเพศบรรพชิต หรือไปอยูชนบทที่สงบเงียบ เปนตน 
ดังน้ัน เม่ือทุกคนสามารถกําหนดวิสัยทัศนสวนบุคคลไดแลว ก็จะทราบวา ควรจะวางตนเองไปที่จุดใด 

จะหาความสําเร็จไดจากอะไร และที่สําคัญคือ เขาตองการเปนอะไร (วิศิษฐ ชูวงษ,2540) 
1.2 การจัดการกับความตึงเครียดอยางสรางสรรค (Holding creative tension) มักมีความเขาใจ  ผิด

เสมอวา จะมีผลใหเกิดความวิตกกังวลและความเครียด แตในความเปนจริงแลว ถาเรามีวิสัยทัศนควบคูไปกับ
ความเปนจริง จะทําใหความสรางสรรคเกิดขึ้นได ท้ังน้ีก็ไมปฏิเสธวา ความตึงเครียดอยางสรางสรรคน้ี สามารถ  นํา
เราไปเกี่ยวของกับภาวะทางอารมณความรูสึกตาง ๆ ได เชน ความวิตกกงัวล หรือเสียใจ ซึ่งสิง่เหลาน้ีไมใชความตึง
เครียดอยางสรางสรรค แตเปนภาวะความตึงเครียดทางอารมณ (emotional tension)  

อํานาจของความตึงเครียดอยางสรางสรรคจะนาํไปสู 
1.2.1 ชวยใหความลมเหลวกลายเปนบทเรียน ทําใหเกิดการเรียนรูภาพความจริง 
1.2.2 มีผลใหเกิดความเพียรพยายามและความอดทน 
1.2.3 เปลี่ยนแปลงทัศนคติของเราไปสูความจริง มีวิสัยทัศนท่ีชัดเจน 

1.3 การเรียนรูโดยใชจิตใตสํานึก (Subconscious) จะตองมีมิติทางดานจิตใจที่ สําคัญคือ “จิตใต
สํานึก” เพราะสิ่งน้ีจะชวยใหการทํางานที่ซับซอนกลายเปนการทํางานที่เปนระบบ อันเกิดจากการสั่งของจิตใตสํานึก 
กลาวคือ ในการเปนบุคคลที่รอบรูน้ัน บุคคล หรือสมาชิก ขององคการจะตองพัฒนาสวนที่เปนจิตใจใตสํานึกดวย
เปนสําคัญ เพื่อใหเกิดแนวทางในการสั่งการที่มุงเนนไปสูการเปนผูท่ีมีความกระตือรือรน สนใจและใฝท่ีจะเรียนรูสิ่ง
ใหม ๆ อยูตลอดเวลา  รวมทั้งมีความปรารถนาที่จะเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนมุงสูจุดมุงหมาย และ
ความสําเร็จที่ไดกําหนดไว 

 
2. การมีแบบแผนความคิด (Mental Models) เปนการเขาใจบทบาทหนาท่ี และมองโลกตามความเปน

จริงอยางสมเหตุสมผล การมีมุมมองหรือมีโลกทัศนท่ีกวางไกล ยอมรับและเขาใจในการเปลี่ยนแปลง มีความคิด
ความเขาใจทั้งในเรื่องของตนเอง ผูอื่น และองคการ สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการคิดใหสอดคลองกับเปาหมายของ
องคการ   เหลาน้ีลวนมีความสําคัญและมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองคการ ท้ังน้ี
เพราะหากเรามีการเปลี่ยนแปลงความคิดความเขาใจ และความเชื่อของคนในองคการ ใหมีความสมเหตุสมผลใน
การมองและเขาใจโลก และสิ่งทีอ่ยูรอบตัวแลว พวกเขาเหลาน้ันก็จะมีพฤติกรรมการปฏิบัติท่ีเปนไปในทางบวก แต
สิ่งสําคัญก็คือ องคการไมควรไปกําหนด หรือควบคุมแตควรปลอยใหพวกเขาไดมีอิสระในการคิด และสรางสรรค
รูปแบบในการพัฒนาขึ้นเองตามสถานการณตางๆ ดังน้ัน จึงควรมีการฝกใหบุคคลมีการเรียนรูและเขาใจถงึสิ่งที่
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บุคคลตองการ (วิสัยทัศนตนเอง) กับสิ่งที่องคการตองการ (วสิัยทัศนขององคการ) ผูบริหารจึงควรเตรียมรปูแบบ
การสรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนแนวความคิดระหวางกัน (พ.ท.หญงิ อโณมา คงตะแบก, 2545) ซึ่งเปาหมาย
ของการพัฒนาในขอน้ี ไมไดเนนใหทุกคนมีความเห็นในแนวทางเดียวกับองคการทุกอยาง แตตองการเห็นความ
สอดคลองกันในแตละแนวคิดท่ีมารวมกันเกิดเปนวิสัยทัศนรวม 

องคการแหงการเรยีนรูจะเกิดขึ้นได เม่ือสมาชิกขององคการมีแบบแผนทางจิตสํานึกหรือมีแบบแผน
ความคิดท่ีสมเหตุสมผล ท่ีเอื้อตอการสะทอนภาพท่ีถูกตองชัดเจน และมีการจําแนกแยกแยะ โดยมุงหวงัที่จะปรบัปรุง
ความถูกตองในการมองโลกและปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งการทําความเขาใจในวิธีการที่จะสรางความ
กระจางชัด เพื่อการตัดสินใจไดอยางถูกตองหรือมีวิธีการที่จะตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏไดอยาง
เหมาะสมมี Mental Ability ท่ีไมผันแปร เรรวน หรือทอถอย เม่ือเผชิญกับวิกฤติตางๆ (วิศิษฐ ชูวงษ, 2540) 

 
3. การสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Shared vision) คือ การสรางวิสยัทัศนรวมกันของคนทั้งองคการ 

สมาชิกทุกคนตองไดรับการพัฒนาใหมีวิสัยทัศนสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคการ เปนการสรางทัศนะของความ
รวมมือกันอยางยึดม่ันของสมาชกิในองคการ เพื่อพัฒนาใหเกิดภาพความสําเร็จในอนาคต เกิดเปนพลังรวม 
(Synergy) ของคนทั้งองคการและความตองการที่จะมุงไปสูความปรารถนารวมกันของสมาชิกท้ังองคการ เปน
วิธีการทําใหแตละคนเกิดวิสัยทัศน ดวยการฝกใหคนคิดมองไปขางหนา มองไปที่อนาคต โดยการสรางสถานการณ
จําลองแบบตางๆ ใหคนไดคิด และหาทางหนีทีไลวาจะทําอยางไร โดยแฝงเขาไปในงาน ในกลุมการทํางานใหมีการ
ตัดสินใจรวมกัน ฝกใหไปทําเปนการบานแลวนํากลับมาน่ังคุยกนั ซึ่งการมอบหมายใหรับผิดชอบการตดัสินใจในแต
ละเรื่องดวยตนเอง จะทําใหเกิดความรูสึกผูกพนักัน รวมทั้งจะทําใหสมาชิกทุกคนมีความตระหนัก  และเขาใจใน
การเปลี่ยนแปลงขององคการ มีมุมมองรวมกันเกี่ยวกับปรากฏการณแหงความเปลี่ยนแปลง และอนาคตของ
องคการ เพื่อชวยใหสมาชิกทุกคนเกิดการยอมรับ ยินยอมพรอมใจ และใหขอผูกพันตอ  จุดมุงหมายในการ
ดําเนินงานดานตางๆ ขององคการ ท่ีตองการตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลง ซึ่งการมีวสิัยทัศนรวมกนั เริ่มจากการ
มองสิ่งตางๆ ใหเปนกระบวนการ มองตอไปขางหนาวาจะเกิดอะไรขึ้น โดยเปนการมองภาพรวมขององคการไมได
มองเฉพาะหนวยของตนเทาน้ัน (ปญญา อัศวกุลประดิษฐ, 2544, หนา 15-30) 

องคการแหงการเรียนรู จะตองเปนองคการทีส่มาชิกทุกคนไดรบัการพัฒนาวสิยัทัศนของตนใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศนรวมขององคการ ซึ่งจะสนับสนุนใหเกิดการพลังรวม (synergy) ของคนทั้งองคการ ท่ีมีการคาดหวังตอ
ความเปลี่ยนแปลง และความกาวหนาตอไป ภายใตจุดมุงหมายเดียวกันของคนทั้งองคการ ซึ่งแนวทางสรางวสิยัทัศน
รวมกัน มีองคประกอบพื้นฐาน คือ 

3.1 กระตุนใหแตละคนมีวิสัยทัศน โดยการสรางบรรยากาศกระตุนใหเกิดการสรางสรรคการที่   
องคการจะสรางการมีวิสัยทัศนรวมกันไดน้ัน ตองเริ่มตนจากการสรางวสิัยทัศนสวนบุคคลขึ้นมาใหไดกอน เพราะ
ถาหากพนักงานแตละคนไมมีวสิัยทัศนเปนของตัวเองแลว การทํางานหรือการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ก็จะเปนไปใน
ลักษณะตาม ๆ กันไป โดยปราศจากความตั้งใจและความรวมมืออยางจริงจงั และจริงใจ การที่พนักงานแตละคนมี
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วิสัยทัศนสวนบุคคล จะทําใหองคการเกิดความรวมมือกัน ท่ีจะทําสิ่งตางๆ อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด องคการสวนใหญ 
สามารถแบงประเภทของพนักงานในเรื่องการมีวิสัยทัศนไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 

3.1.1 พนักงานประเภทไดรับความไววางใจ (compliance) จะอุทิศเวลาใหกับองคการมีความ
กระตือรือรนอยูตลอดเวลา มีความรับผิดชอบสูง และมักมีความคิดสรางสรรคท่ีเปนประโยชนตอองคการ 

3.1.2 พนักงานประเภทใหความรวมมือ (compliance) ไมคอยมีความคิดสรางสรรคทําตาม
หนาท่ี คนอื่นคิดและแนะนําอยูตลอด ขาดความกระตือรือรน มักทําอะไรตามคําสั่งเทาน้ัน โดยมีเปาหมายในการ
ทํางาน เพื่อรักษาตําแหนงของพวกเขาเทาน้ัน และคาดหวังวาจะไดรับการเลื่อนตําแหนงหากไมคิด หรือไมทําอะไรที่
ขัดตอผูบังคับบัญชา 

องคการแบบดั้งเดิมมักใหความสําคัญกับพนักงานประเภทใหความรวมมือ (compliance) โดยผูนําจะมี
ความสุขถาไดเห็นพนักงานอยูในโอวาททุกอยาง แตผูนําในองคการแหงการเรียนรูตองการเห็นพนักงานที่มีลักษณะ
ไดรับความไววางใจ (commitment) เพื่อใหการเรียนรูในองคการมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.2 พัฒนาวิสัยทัศนสวนบุคคล ใหเปนวิสัยทัศนรวมกันท้ังองคการ ผูนําองคการจะตองเลิก
ความคิดแบบเดิมๆ  ท่ีวาวิสยัทัศนขององคการจะตองมาจากผูนําเพียงคนเดียวเทาน้ัน แตผูนําในองคการแหงการ
เรียนรู จะตองเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในองคการไดมีโอกาสในการคิดวิสยัทัศนรวมไปกับองคการ 

3.3 สรางทัศนคติตอวิสัยทัศนในระดับของความผกูพันใหมากท่ีสดุ เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่
สนับสนุน โดยไมตองมีการบังคับควบคุม สามารถสรางไดโดยใชการติดตอสือ่สาร มีการสนทนากันอยางตอเน่ือง
เพื่อใหพนักงานรูสึกถงึความมีอิสระในทางความคิด และความรูสึกตาง ๆ ท่ีสามารถจะถายทอดออกมาไดงาย ซึ่ง
ผูนําในองคการแหงการเรียนรูมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปนคนเปดกวางทางความคิด และเต็มใจที่จะยอมรับ
ฟงความคิดเห็นหรือความรูสึกตาง ๆ ของสมาชกิทุกคนในองคการ (Marquardt, 1996) 

3.4 สามารถทําใหวสิัยทัศนท่ีมีรวมกันมีความเปนรูปธรรม คือ สามารถนําไปใชไดจริง 
 
4. การเรยีนรูรวมกันเปนทีม (Team learning) (Senge, 1990) การเรียนรูรวมกันเปนทีมเปน

กระบวนการเรยีนรูรวมกันของสมาชิก โดยอาศัยความรูและความคิดของสมาชิกในกลุมมาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาความรู และความสามารถของทีมใหเกิดขึ้น ซึ่งการเรียนรูรวมกันเปนทีมจะเกิดขึ้น  
ไดตอเม่ือ มีการรวมพลังของสมาชิกในทีม ใหไดมีโอกาสที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ รวมกัน โดยการแลกเปลี่ยนขอมูล 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณซึ่งกนัและกัน อยางสมํ่าเสมอแลตอตนเอง จนเกิดเปนความคิดรวมกัน
ของกลุม (group thinking) โดยที่กลุมควรลดสิ่งที่กอใหเกดิอิทธิพลของความครอบงํา แนวความคิดของสมาชิก
คนอื่นๆ พรอมท้ังกระตุนใหกลุมมีการสนทนา และอภิปรายรวมกันอยางกวางขวาง ซึ่งจะเปนการนําเอาวิสัยทัศน
ของแตละคนมาพูดคุยแลกเปลีย่นมุมมอง และหาขอสรุปรวมกนั เพื่อนําไปสูแนวทางในการปฏิบัติรวมกันท่ีเกิดจาก
ความเต็มใจ จากสมาชิกทุกคน อันจะนําองคการบรรลุสูเปาหมายได 

องคประกอบพืน้ฐานของการเรียนรูรวมกันเปนทีม มีดังน้ี 
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4.1 การสนทนาและการอภิปราย (dialogue and discussion) การสนทนาเปนวิธีท่ีจะชวยสมาชิก
ใหเปนตัวแทน เปนผูท่ีมีสวนรวมในการคิด และกลายเปนผูสังเกตการณความคิดของสมาชิก โดยแยกความคดิของ
ตนเอง เพื่อเตรียมรับความคิดของผูอื่นภายในกลุมซึ่งเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง การสนทนาจะ
ชวยพัฒนากระบวนการคิดใหมีความละเอียดออนมากขึ้น ซึ่งสิง่ที่จะไดจากการสนทนาคือ 

4.1.1 ชวยพัฒนาความสัมพันธระหวางสมาชิกของกลุมท่ีเขารวมการสนทนาเปนประจํา 
4.1.2 ชวยพัฒนาความไววางใจใหมีความลึกซึง้มากยิง่ขึ้น 
4.1.3 ชวยพัฒนาความรู ความเขาใจที่ดียิ่งขึ้นของแตละคน 
4.1.4 ชวยใหสมาชกิไดเรียนรู และพูดคุยกันอยางเปนมิตร 

    การอภิปราย เปนการนําเสนอความคิดเห็นของแตละคน มาแลกเปลี่ยนและหาขอสรุป 
รวมกันเพื่อนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันเปนทีม ซึ่งทังการสนทนาและการอภิปรายจะตองไปควบคูกัน 
เพื่อนําไปสูเปาหมายเดียวกัน 

4.2 การเรียนรูจากสภาพความเปนจรงิในปจจุบัน สิ่งที่จะบงชี้ถึงการเรียนรูรวมกันเปนทีม คือ 
ขอคิดเห็นหลากหลายที่มีความขัดแยงกัน ซึ่งในความขัดแยงทางความคิดน้ี จะเปนกระบวนการใหเกิดความคิด
สรางสรรคขึ้น อันเกิดมาจากมุมมองท่ีมีความหลากหลายของสมาชิกในกลุม โดยที่ลักษณะสําคัญของการเรียนรู
รวมกันเปนทีมจะอยูท่ีเม่ือทีมตกลงที่จะเรียนรูรวมกันก็จะมีการพูดคุยกันอยางเปดเผยและจรงิใจ ท้ังในเรื่องสภาพ
ความเปนจริงทางธุรกิจที่ดําเนินอยูและสิ่งที่กําลงัดําเนินไปภายในกลุม เพราะความเขาใจสภาพความเปนจริงอยาง
ถูกตองน้ัน จะทาํใหทีมสามารถที่จะวางกลยุทธตางๆ  ไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความเปนจริง 

4.3 การเรียนรูวิธีปฏิบัติ (learning how to practice) เปนการพัฒนาการฝกสนทนารวมกัน 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาทักษะรวมกัน รวมทั้งมีการเรียนรูวิธีการใชคอมพวิเตอรมาเปนเครื่องมือชวยในการทํางาน 
เม่ือตองเผชิญกับความยุงยากในการปฏิบัติงาน 

 
5. การคิดอยางเปนระบบ (Systems thinking) (Senge, 1990) การคิดอยางเปนระบบเกิดจากการ

มองสิ่งตางๆ ในลักษณะขององครวม เปนการมองความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ วามีการเชื่อมโยงกันอยางเปน
ระบบ เปนวัฏจักร มีลักษณะบรูณาการอยางเปนองครวม ตางกับการมองโลกแบบแยกสวนทําใหเกิดปญหาตางๆ 
ตามมาอยางเปนลูกโซ ซึ่งจะสงผลกระทบไปยงัทุกๆ  สวนของระบบ กลาวคือ การตัดสินใจแกปญหาดวยมุมมอง
แบบแยกสวน แมวาจะเร็วกวาก็ตามแตอาจจะทําใหเกิดการชะงักงันของระบบทั้งหมดหรือสรางปญหาที่ซับซอนมาก
ขึ้นอีก สงผลใหแทนที่จะแกปญหาไดเร็วขึ้นกับตองมาเสียเวลาโดยใชเหตุ รวมทั้งยังเปนการเพิ่มปญหาขึ้นมาอีก 
ดวยเหตุน้ีการมีความคิดอยางเปนระบบจะเปนองคความรูท่ีจะชวยใหเรา สามารถสรางความเปลี่ยนแปลงไดอยาง
เปนระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แมวาจะตองคิดใหรอบคอบและมีการวางแผนในระยะยาวก็ตามแตผลที่ได
มีความกระจาง ชัดเจน สามารถมองเห็นปญหาไดอยางทะลุปรุโปรง การคิดอยางเปนระบบของสมาชิกในองคการ จึงมี
สวนสําคัญตอการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู เปนกระบวนการในการหาความสัมพันธของสิง่ตางๆ ท่ีเกิดขึ้น โดย
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อาศัยองคความรูท่ีไดจากการบรูณาการ มีลักษณะเปนสหวิทยา เกิดกรอบความรูใหมความคิดใหม เปนกรอบของ
การสรางความกระจางในความสมัพันธของสิ่งตางๆ และเขาในการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณตางๆ อยางลกึซึง้ 

การที่จะสามารถคิดอยางเปนระบบ หรือมีการมองโลกแบบองครวมไดน้ัน กอนอื่นตองมีการปรับเปลี่ยน
จิตใจ ในดานตาง ๆ ดังน้ี 

5.1 เปลี่ยนจากการมองโลกแบบแยกสวนมาเปนการมองแบบองครวม 
5.2 เปลี่ยนจากการมองมนุษยวาเปนคนเฉ่ือยชาไรประโยชน มาเปนการมองวามนุษยเปนผูมี

ความกระตือรือรน ในการที่จะมีสวนรวมกับการเปลี่ยนแปลงความจริงของพวกเขา 
5.3 เปลี่ยนจากการตั้งรับในปจจุบัน มาเปนการสรางสรรคในอนาคต 

จากวินัยท้ัง 5 ประการ  ดังไดกลาวมานี้ Senge ไดชี้ใหเห็นถึงแนวทางที่จะนําองคการไปสูการเปน
องคการแหงการเรียนรู ซึ่งมีลักษณะเปนองคการในอุดมคติท่ี Senge ปรารถนาจะใหเกิดขึ้นอยางทั่งถึง โดยวินัย ท้ัง 
5 ประการนี้ มีลักษณะของการรวมกันฝกฝนไปพรอมๆ กัน ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุม และองคการ ซึ่งทําให 
มองเห็นภาพท่ีเปนมิติแหงความเชื่อมโยงกันอยางเปนเครือขาย 

 
ลักษณะขององคการแหงการเรียนรู 

 
Marquardt and Reynolds (fortunecity. 2549: ออนไลน) พบวาการที่จะเปนบริษัทแหงการเรียนรู

ระดับโลก (The Global Learning Company) มี องคประกอบที่กอใหเกดิการเรียนรูขององคการดวยกัน 11 
ประการ คือ (Marquardt & Reynolds, 1994 : 51-77)  

1. โครงสรางที่เหมาะสม (Appropriate structure) ไดแก โครงสรางที่เล็กและคลองตัว ไมมีสายการ
บังคับบัญชามากเกินไป มีคําพรรณาหนาท่ีความรับผิดชอบ หรือลักษณะงาน (Job description) ท่ียืดหยุนแบบไม
ตายตัว ในอนาคตอาจตองใชความสามารถหรือสมรรถนะ (Competencies) แทน Job description ไมมีการบังคับ
บัญชาที่เนนการควบคุมมากเกนิไปและกระบวนการทํางานทีซ้ําซอนกันเพื่อเอื้อตอการจัดต้ังทีมงานไดและที่สําคัญ 
องคการตองมีโครงสรางแบบองครวม (Holistic structure) ท่ีมีองคประกอบที่ตางทําหนาท่ีของ ตนอยางประสาน
สัมพันธกับองคประกอบอื่นๆ อยางแยกอิสระจากกันไมได แมแยกเปนหนวยยอยก็ตองมีสภาพทุกอยาง เหมือน
ระบบทั้งหมดขององคการอยูดี นอกจากนี้โครงสรางขององคการจะมีลักษณะแบบทีมงานขามหนาท่ี (Cross 
functional work teams) เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูของทีม พัฒนาวิธีการใหมๆ  ท่ีเชื่อถอืไดเรยีนรูท่ีจะประสานงาน
และมุงตรงไป ไปยังการทํางานที่ซับซอนขึ้นของทีม และเอาชนะความแตกแยกขององคการ  

2. วัฒนธรรมการเรียนรูขององคการ (Corporate learning culture) ไดแก บรรยากาศที่สงเสรมิการ
ทดลองทําสิ่งใหมๆ แมจะเสี่ยงตอความผิดพลาดบางก็ตาม ซึ่งการวัดผลสําเร็จของการเรียนรูพิจารณาจากการบูร
ณาการความคิดท้ังหมดขององคการเขาดวยกันวฒันธรรมองคการตองชวยใหเกดิการเรียนรูท่ีจะตระหนักถึง 
ตนเอง (Self-awareness) การใครครวญ (Self-reflective) และการสรางสรรค (Creative way) สงเสริมใหมีการ 
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เรียนรูจากประสบการณ โดยใหคนไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย สนับสนุนใหมีการใหขอมูลยอนกลับรวมทั้ง
มีโอกาส ในการพัฒนาตนเองแกทุกคน เชน มีหลักสูตร การอบรม สัมมนา อุปกรณการเรียนรูดวยตนเอง ครูฝก พี่
เลี้ยงและศูนยขอมูล ใหเกิดนิสัยการเรียนรูจากทุกอยางในการทํางานรวมทั้งตองมีการสนับสนุนดานขวัญกําลังใจ
และการเงินจากองคการอยางจรงิจังดวย  

3. การเพิ่มอํานาจและความรับผิดชอบในงาน (Empowerment) การสงเสริมสนับสนุนและเปดโอกาส
ใหพนักงานมีความสามารถในการเรียนรู มีอิสระในการตัดสินใจแกปญหาของตนเอง ลดความรูสึกท่ีพึ่งพาผูอื่น  ใน
การแกไขปญหา ขยายการเรียนรูของตนใหบังเกิดผลงอกงามและการเพิ่ม พูนผลผลิต มีความคิดสรางสรรคอยาง
เต็มท่ี กระจายความรับผิดชอบและการตัดสนิใจแกปญหาไปสูระดับลางหรอืผูปฏิบัติ เพื่อใหมีศักยภาพในการ
เรียนรูภายใตกลยุทธและแผนงานขององคการ  

4. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environmental scanning) คาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมขององคการ ตองไหวตวัใหทันกับการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาการคาดการณ
เกี่ยวกับอนาคตที่เปนไปไดการสรางผลกระทบตอสภาพแวดลอมในฐานะการเรียนรูโดยเจตนาและการเลือก
เปาหมายในสภาพแวดลอมวาควรจะเลือกเรียนรูอะไร  

5. การสรางและถายโอนความรู (Knowledge creation and transfer) หนาท่ีการสรางนวัตกรรมองค
ความรูใหมๆ มิใชเปนเพียงหนาท่ีของ R&D (Research and Development) หรือ C&D (Copy and 
Development) ผูปฏิบัติทุกคนจะมีบทบาทเสริมสรางความรู เรียนรูจากสวนอื่นจากเครือขายสัมพันธ ติดตอกัน
ผานชองทางการสื่อสารและเทคโนโลยีตางๆ มีการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกนัโดยการสรางฐานขอมูล ท่ีเขาถึงได
งาย ใชบอรดขาวสารเปนศูนยกลางการเรยีนรู ใชไปรษณียอเิลคโทรนิคส (E-mail) ในการสื่อสารระยะไกลและ     
แลกเปลี่ยนขอมูลอิเลคโทรนิคสในการสรางระบบเครือขายที่ซับซอนขึ้น มีการสรางความรูใหมท่ีนอกจากจะเกี่ยวของ
กับขาวสารภายนอกแลว ยังรวมถึงการเรียนรูภายในและการหยั่งรูทางความคิดของแตละบคุคลในองคการดวย  

6. เทคโนโลยีการเรียนรู (Learning technology) การประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อชวยในการ
ปฎิบัติงานในกระบวนการเรียนรูอยางทั่วถงึ และใหมีการเก็บ ประมวล ถายทอดขอมูลกนัไดอยางรวดเรว็และ
ถูกตองเหมาะสมกับแตละบุคคลและสถานการณ เชน การใชการสื่อสารทางไกลมาใชในการเรียนรูระยะไกล ใช
ปญญาประดิษฐเพื่อชวยถายโอนการเรียนรูไปทั่วทั้งองคการและการฝกอบรมโดยการเลนเกม เพื่อพัฒนาพนักงาน
โดยการเรียนรูจากประสบการณดวยตนเอง เปนตน ทําใหการฝกอบรมในอนาคตทําใหการฝกอบรมในอนาคตจะ
รวดเร็ว สั้นกระชับ เปนสวนที่นาสนใจประยุกตใชได  

7. มุงเนนคุณภาพ (Quality) การที่องคการใหความสําคัญกับการบริหารเชิงคุณภาพโดยรวม ท่ีเนนการ
ปรับปรุงอยางตอเน่ืองซึ่งทําใหผลการเรียนรูท้ังโดยตั้งใจและไมต้ังใจกลายเปนผลงานที่ดีขึ้น โดยถือหลักวาจะพัฒนา
คุณภาพตามคุณคาในสายตาของผูรับบริการ และไมมีคําวา "ตอรองคุณภาพ" เสมือนหน่ึงศาสนาที่จะไดรับการ
ยอมรับโดยไมมีขอกังขา  

8. กลยุทธ (Strategy) การใชกลยุทธการเรียนรูโดยเจตนา และการเรียนรูเชงิปฏิบัติการ (Action 
learning) เปนจิตสํานึกขององคการควบคูไปกับการทํางาน กระบวนการเรียนรูจะเปนไปอยางมีกลยุทธท้ังในดาน
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ของการยกราง การดําเนินการและการประเมิน ผูบริหารจะเปนผูทําหนาท่ีทดลองมากกวาจะเปนผูกําหนดแนวทาง 
ปฎิบัติหรือคําตอบไวให  

9. บรรยากาศที่สนับสนุน (Supportive atmosphere) บรรยากาศที่สนับสนุนจุดมุงหมายของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางาน น่ันคือการพัฒนาศักยภาพ ความเปนมนุษยท่ีเต็มเปยม การเคารพศักด์ิศรีความเปน
มนุษย การยอมรับกับความแตกตางของบุคคล ความเทาเทียมกัน แรงงานที่มีประชาธิปไตยและความเปนมนุษย 
โดยมีความสมดุลระหวางความตองการของบคุคลและองคการในการ เรียนรูและพัฒนาเพื่อท่ีจะทํางานใหไดดี
องคการจึงตองพัฒนาความสามารถของบุคคลเปนสําคัญ  

10. การทํางานเปนทีมและแบบเครือขาย (Teamwork and Networking) การที่องคการตระหนัก
ถึงความรวมมือ การแบงปนและสรางผลรวมทีสู่งกวาจากทรัพยากรทั้งในองคการที่เรียกวาการทํางานเปนทีม และ
ภายนอกองคการที่เรียกวาการทาํงานแบบเครือขายซึ่งไมใชเพียงแตการแกปญหาเฉพาะหนาอยางใดอยางหนึ่งแต
ตองรวมมือกันแกปญหาอยางตอเน่ืองในระยะยาวและริเริ่มสิ่งใหม เพื่อสรางการแขงขัน และการสรางพลังรวมอัน
จะทําใหองคการอยูรอดและเจรญิเติบโต  

11. วิสัยทัศน (Vision) วิสยัทัศน เปนความคิดเห็นรวมกันของในองคการ เพื่อสนับสนุนสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งรวมถึง พันธกิจ(Mission) และจะเปนแรงผลักดันใหการปฏิบัติงานมุงสูเปาหมายอยางมี
เจตจํานงอยางผกูพัน การเนนและใชพลงังานในการเรียนรูไปยังเรื่องที่เปนทิศทางที่ตองการรวมกนัท้ังองคการ บน
พื้นฐานของคานิยม ปรัชญา ความคิด ความเชื่อคลายคลึงกัน สงผลใหมีการรวมทํากิจกรรมที่มีจุดหมายเดียวกันใน
ท่ีสุด 

 
มารควอรท และ เรโนลด (Marquardt and Reynolds, 1994: 23) กลาววา องคการที่มีการเรียนรู  น้ัน

เปนกระบวนการที่มีลักษณะเคลื่อนไหว ยืดหยุน เปนพลวัตที่ไมหยุดน่ิง หรือพึงพอใจกับความสําเร็จที่มีอยู 
นอกจากนั้นสมาชิกขององคการตองมีการขวนขวายหาความรูมาแบงปนเผยแพรแกกัน เพื่อพัฒนางานในหนาท่ีใหมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด Marquardt และ Reynolds ไดเสนอประเด็นเพื่อพิจารณาถึงลักษณะขององคการแหงการ
เรียนรูท่ีสามารถนําไปกําหนดเปนขอปฏิบัติหรือกิจกรรมขององคการได เพื่อใหเห็นภาพลักษณะขององคการแหง
การเรียนรู  

1. การเล็งเห็นโอกาสในความไมแนนอนเพื่อสรางความเจริญกาวหนา  
2. มีสรางความเขาใจใหม ๆ ดวยขอมูลท่ีเปนกลาง จากวิธีการหยัง่รู คาดคะเน  
3. สามารถปรับตวัและสอดรับกับกระแสการเปลีย่นแปลงไดดี  
4. การสนับสนุนใหพนักงานในระดับลางสุดมีโอกาส และความสามารถอธิบายความคืบหนาและ

อุปสรรคในการทํางานได  
5. การสนับสนุนใหผูบริหารทําหนาท่ีเปนผูชี้แนะ เปนพี่เลี้ยง เปนผูเกื้อหนุนการเรียนรู แกสมาชิกของ

องคการ  
6. ตองสรางวัฒนธรรมของการใหแรงเสริมและการเปดเผยขอมูลในองคการ  
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7. มีมุมมองโดยภาพรวมและเปนระบบที่เห็นและเขาใจระบบ กระบวนการและความสัมพันธตาง ๆ 
ขององคการ  

8. มีวิสัยทัศนเปาหมายและคานิยมรวมกันท่ัวทั้งองคการ  
9. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจดวยการเพิ่มอาํนาจปฏิบัติแกพนักงานในองคการ  
10. มีผูท่ีเปนแมแบบเกี่ยวกับการกลาเสี่ยง กลาทดลองปฏิบัติ ท่ีคิดดีแลว  
11. มีระบบตาง ๆ เพื่อการเรียนรูรวมกัน และใชประโยชนจากการเรยีนรูในธุรกิจ  
12. คํานึงถึงความตองการความคาดหวังของลูกคาผูใชบริการ  
13. มีสวนเกี่ยวของกับชุมชน  
14. การเชื่อมโยงการพัฒนาตนของพนักงานใหเขากับการพัฒนาองคการโดยภาพรวม  
15. มีการสรางเครือขายในองคการดานเทคโนโลยี  
16. มีการสรางเครือขายภายในธุรกจิของชุมชน  
17. ใหโอกาสในการเรียนรูทางประสบการณ  
18. คัดคานแนวการปฏิบัติท่ีจะทําใหงานลาชา  
19. มีการใหรางวลัตอความคิดริเริ่ม และมีการจดัต้ังโครงสรางรองรบัความคิดดังกลาว  
20. สรางความไวเน้ือเชื่อใจใหเกิดท่ัวทั้งองคการ  
21. มุงสูการปรับปรุงแกไขอยางตอเน่ือง  
22. ใหการสนับสนุน สงเสริมการจัดต้ังทีมปฏิบัติงานทุกรูปแบบ  
23. มีการใชคณะทํางานที่มีผูปฏิบัติมาจากหลาย ๆ สวนงาน  
24. มีการใชระบบการสํารวจและประเมินทักษะถึงสมรรถนะในการเรียนรู  
25. มีการมององคการวาสามารถเรียนรูและเติบเตได  
26. มองสิ่งที่ไมคาดคะเนไวมากอนเปนโอกาสอันดีท่ีจะเรียนรู  
 
เม่ือพิจารณาองคประกอบที่เปนหัวใจสําคัญทั้ง 5 ประการ ของ Senge พบวาเปนองคประกอบที่เปนเชิง

ปรัชญา เปนแนวคิดและนามธรรมที่ลึกซึ้งตองอาศัยการศึกษาอยางถองแทและกระทําทุกองคประกอบเปนวงจร
อยางตอเน่ือง สวนองคประกอบตามแนวคิดของ Pedler, Burgoyne และ Boydell และของ Marquardt และ 
Reynolds มีความเปนรูปธรรมมากกวาในการศึกษาองคการมากกวา จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถใชบงชี้
ศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูได อยางไรก็ตามองคการแหงการเรียนรูน้ีไมมีสูตรสําเร็จ 
(Blueprint) (Pedler, Burgoyne & Boydell, 1991 : 2) เหมือนการจัดการทั่วไป Senge เห็นวาองคการแหงการ
เรียนรูเปนเรื่องที่ละเอียดออน ไมใชเรื่องที่จะบอกวิธีการและตัวแบบสําเร็จรูปใหองคการตางๆ นําไปใชไดทันที  
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Stephen P.Robbins and Mary Coulter (อางถึงใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ หนา 35-37) กลาวถึง
ลักษณะที่สําคัญขององคการแหงการเรียนรู ดังน้ี 

1. รูปแบบขององคการ (Organizational design): ไรพรมแดน (Boundless) การทํางานเปนทีม 
(Team) และการใหอํานาจ (Empowerment) 
  พนักงานขององคการแหงการเรยีนรูจําเปนอยางยิ่งที่จะตองแบงปน (Share) ขอมูล และใหความรวมมือ 
(Collaborate) กับทุกกิจกรรมของงานตางๆ ของทุกหนวยงานในองคการ ถึงแมวางานน้ันจะเปนงานของหนวยงาน
อื่น หรือแมแตงานในลําดับชั้นอื่นๆ ขององคการก็ตาม ซึ่งการกระทําในลักษณะดังกลาว จะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือ    
มีการลด (Minimize) หรือกําจัด (Eliminate) โครงสรางหรือขอบเขตที่เปนทางการขององคการ ในบรรยากาศการ
ทํางานดังกลาว พนักงานจะมีอิสระในการทาํงานรวมกันและเต็มใจใหความรวมมือในการทาํงานขององคการดวย 
วิธีการที่ดีท่ีสุดท่ีเขาสามารถทาํได ตลอดจนเรียนรูรวมกัน ความจําเปนของความรวมมือในรปูแบบตางๆ ทําใหการ
ทํางานเปนทีมเปนสิ่งที่สําคัญสาํหรับองคการแหงการเรียนรู พนักงานจะตองทํางานรวมกันเปนทีมในการดําเนิน  
ทุกกิจกรรมที่จําเปนสําหรับองคการ โดยทีมงานตางๆ เหลาน้ีจะไดรับมอบอํานาจใหตัดสินใจเกี่ยวกับงานหรือ
ประเด็นปญหาตางๆ เม่ือพนักงานและทีมไดรับมอบอํานาจ ผูบังคับบัญชาจึงไมจําเปนตองกาํกับหรือควบคุมการ
ทํางาน บทบาทของผูจัดการจงึเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ผูสนับสนุน (Supporter) และที่ปรึกษา 
(Advocate) ของทีมงาน 

2. การจัดการขอมูล (Information Sharing): อิสระ (Open) ทันเวลา (Timely) และแมนยํา (Accurate)  
  พนักงานในองคการแหงการเรียนรูตองแบงปน (Share) ขอมูลระหวางกัน ซึ่งหมายถึงการใชขอมูล
รวมกันอยางอสิระ ทันเวลา และแมนยํา เน่ืองจากองคการแหงการเรียนรูไมมีโครงสรางหรือขอบเขตที่เปนทางการ 
ดังน้ัน บรรยากาศขององคการจึงเอื้อตอการสือ่สารอยางอสิระและการใชขอมูลท่ีหลากหลายรวมกัน 

3. บทบาทผูนํา (Leadership): วิสยัทัศนรวม (Share Vision) และความรวมมือ (Collaboration) 
  บทบาทหนึ่งที่สําคัญของผูนําในองคการแหงการเรียนรู คือ การสงเสริมการสรางวิสัยทัศนรวมเกี่ยวกบั
อนาคตขององคการ ตลอดจนการโนมนาวใหสมาชิกขององคการมุงไปสูวสิัยทัศนรวมน้ันๆ นอกจากน้ี ผูนํายงัตอง
สงเสริมและผลกัดันบรรยากาศแหงการรวมมือใหเกิดขึ้น ผูนําท่ีมีความมุงม่ันและเขมแข็งเทาน้ันจึงสามารถแสดง
บทบาทดังกลาวไดอยางสัมฤทธิ์ผล 

4. วัฒนธรรมองคการ (Organizational Culture): ความสัมพันธท่ีใกลชิด (Strong Mutual 
Relationship) สํานึกของความเปนกลุม (Sense of Community) ความใสใจ (Caring) และความไววางใจ (Trust) 
  วัฒนธรรมขององคการแหงการเรียนรู คือ วัฒนธรรมที่ทุกคนเห็นดวยและยึดม่ันในวิสัยทัศนรวม 
(Shared Vision) และทุกคนตระหนักถึงความสัมพันธท่ีใกลชิดระหวางกระบวนการ กจิกรรม และหนาท่ีของ  
องคการกับสิง่แวดลอมภายนอก บรรยากาศขององคการจะเตม็ไปดวยสํานึกของความเปนกลุม ความใสใจซึง่กัน
และกัน และความไววางใจ ดังน้ัน พนักงานในองคการแหงการเรียนรูจึงสามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยน ทดลองและ
เรียนรูอยางเต็มท่ีโดยไมตองกังวลกับการวิพากษวิจารณหรือการลงโทษขององคการ  
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ดังน้ัน องคการแตละแหงจะตองนําแนวคิดไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับองคการและสิง่แวดลอมของ 
องคการดวย จําเปนอยางยิ่งที่ผูใชตองทําความเขาใจองคประกอบเชิงปรัชญาของ Senge เปนพื้นฐานใหถองแท
เสียกอน ไมเชนน้ันจะกลายเปนเพียงการนํารูปแบบมาใช โดยปราศจากหัวใจขององคการแหงการเรียนรู เพราะจะ
ทําใหองคการแหงการเรียนรูกลายเปนความคิดแบบแยกสวนเชนเดิม  
 
แนวคิดบรรยากาศองคการ 

 
องคการเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลในองคการ องคการจะมีประสิทธิภาพก็ตอเม่ือ

บุคคลในองคการทํางานดวยความตั้งใจ พึงพอใจในงานที่ทํา ปจจุบันจึงมีการศึกษาถึงองคประกอบ หรือปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอความพึงพอใจของบคุคลในองคการ องคประกอบดานบรรยากาศองคการไดรับความสนใจไมนอยไป
กวาองคประกอบดานอื่นๆ 

 
ความหมายของบรรยากาศองคการ 
ลิทวิน และสตริงเจอร (Litwin & Stringer, 1968) บรรยากาศองคการ หมายถึงการรับรูของแตละ

บุคคลเกี่ยวกับองคประกอบของสภาพแวดลอมในองคการทั้งทางตรงและทางออมตามความคาดหวังและแรงจูงใจ
ของแตละบุคคล 

สเตียรส (Steers, 1977, p.101) บรรยากาศองคการ หมายถึง ลักษณะของสภาพแวดลอมในการทํางาน
ในองคการ ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมของบุคลากร 

บราวน และโมเบิรก (Brown & Moberg, 1980, p.667) กลาววา บรรยากาศองคการประกอบดวย 
1. โครงสรางขององคการ หมายถึง เคาโครงหรือรูปแบบขององคการใดองคการหนึ่งที่แสดงถึง

ความสัมพันธระหวางสวนประกอบตางๆ ขององคการ ไดแก ปรัชญา นโยบาย สายการบงัคับบัญชา และแนวทาง
การปฏิบัติ 

2. กระบวนการที่ใชในองคการ หมายถงึ วิธีการหรือเทคนิคตางๆ ท่ีนํามาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อ
เสริมสรางประสทิธิภาพในการทํางาน  และทําใหองคการเกิดความคลองตัว  ไดแก  การจัดระบบงาน  การ
ติดตอสื่อสาร  การตัดสินใจ การควบคุม การจูงใจดวยเงนิเดือน การพิจารณาความดีความชอบ การฝกอบรม 
โอกาสความ    กาวหนาในวิชาชพี  การจัดเวร สถานที่  และเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน เปนตน 

3. พฤติกรรมผูนํา หมายถึง ทาทีของผูบังคับบญัชาที่แสดงออกถึงการชักจงูผูใตบังคับบัญชาใหความ
รวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จตามเปาหมาย โดยคํานึงถึงความตองการ 
ความไววางใจ เคารพในความคิดเห็นและความรูสึกของผูใตบังคับบัญชา 

4. พฤติกรรมผูรวมงาน หมายถึง ทาทีของผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานที่แสดงถึงลักษณะของ
การมีสัมพันธภาพที่ดีในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแกการกําหนดเปาหมายรวมกัน การยอมรับบทบาท
ของแตละฝาย การสนับสนุนการทํางานรวมกัน ความสามัคคีในหมูคณะการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน 
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สแวนเบิรก (Swansberg, 1990) บรรยากาศองคการ หมายถงึ เปนการจัดกลุมของรูปแบบอยูเปนทางการ 
การผอนคลาย การปกปอง การระมัดระวัง การยอมรับ การไววางใจ และอื่นๆ ท่ีทําใหเกิดระดับอารมณรวมของ
สมาชิกในองคการ และเปนสิ่งทีทํ่าใหสมาชิกมีความประทับใจ และรับรูเกี่ยวกับองคการน้ัน 

ฮัลปน (Halpin 1966: 132)  กลาววา บรรยากาศองคการ หมายถึง สภาพแวดลอมในระบบงานของแต
ละสถานที่ กลาวคือ บุคคลยอมจะตองมีบุคลิกภาพที่แสดงถงึความเปนตนเอง องคการ หรือหนวยงานก็เชนกัน
สามารถแสดงลกัษณะเฉพาะ ในดานบรรยากาศขององคการหรือหนวยงาน 

ทากูริ และ ลทิวิน (Taguri and Litwin 1968: 27) ใหความหมายของบรรยากาศองคการวาเปน
ลักษณะของสิง่แวดลอมภายในองคการซึ่ง 1) บุคคลในองคการน้ันรับรูหรือรูสึกได 2) มีอิทธพิลตอพฤติกรรมของ
บุคคลในองคการ 3) บอกถึงคุณลักษณะตางๆ ทําใหแตกตางไปจากองคการอืน่ๆ  

เดสเลอร (Dessler 1976 อางถงึใน ธํารงศักด์ิ เจริญสขุ 2526: 9) ใหความหมายของบรรยากาศองคการ 
โดยกลาววา บรรยากาศองคการเปนความเขาใจหรือการรับรูท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีตอองคการที่กําลังทํางานอยู 
และความรูสกึของเขาที่มีตอองคการจะอยูในรปูมิติตางๆ เชน ความเปนตัวของตัวเอง การเปดโอกาส โครงสราง 
การใหผลตอบแทน ความเอาใจใส ความอบอุน และการใหความสนับสนุน 

คีท เดวิส (Keith Davis 1981: 104) ไดใหความหมายของบรรยากาศวา บรรยากาศองคการ คือ 
สภาพแวดลอมท่ีผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานอยูในองคการน้ัน ไมวาองคการนั้นจะเปนองคการประเภทสาธารณสุข 
เชน กระทรวง ทบวง กรม หรือบริษัทตางๆ บรรยากาศองคการเปนสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นหรือสัมผัสได มีสภาพ
เสมือนบรรยากาศรอบๆ ตัว 

กิบสัน (Gibson 1973: 314) ไดใหความหมายของบรรยากาศองคการ คือ องคประกอบตางๆ ของ
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ีผูใตบังคับบัญชาสามารถรับรูไดท้ังทางตรงและทางออมจากความหมายของ
บรรยากาศองคการที่นักการศึกษากลาวมา  

 
สรุปไดวา บรรยากาศองคการ หมายถึง องคประกอบของสภาพแวดลอมภายในองคการ ท้ังที่เกิดขึ้น

จากการปฏิสัมพนัธระหวางบุคลากรในองคการ ความเขาใจ หรือการรับรูท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีตอองคการ และ
สิ่งแวดลอมตางๆ ภายในองคการ ซึ่งมีอิทธิพลตอบุคคล เชน พฤติกรรมของบุคคล ขวญั กําลังใจ และความ    
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เปนตน 

 
ความสําคัญของบรรยากาศองคการ 
บรรยากาศองคการเปนเรื่องที่มีความสําคัญ เน่ืองจากคนที่ทํางานในองคการไมไดทํางานอยูในความวาง

เปลา แตการทํางานของพวกเขาอยูภายใตการกํากับ ควบคุม ของบางสิง่บางอยางตั้งแตแบบความเปนผูนําของ    
ผูบังคับบัญชาของเขา ความไมยืดหยุนของโครงสรางองคการ กฎระเบียบขององคการ ตลอดจนสิ่งตางๆ ภายใน
องคการที่มองไมเห็นหรือจับตองไมไดแตความรูสึกและรับรูได ความรูสึกท่ีเกิดจากความนึกคิดเอาเองของเขาถึง   
สิ่งตางๆ ในองคการน้ี คือ บรรยากาศองคการ ซึ่งบรรยากาศองคการน้ีมีความสําคัญตอผูบริหารและบุคคลอื่นดวย
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เหตุผลสามประการ คือ ประการแรก บรรยากาศองคการบางอยาง ทําใหผลการปฏิบัติงานของเขาอยางใดอยางหนึ่ง
ดีกวาบรรยากาศอื่นๆ ประการที่สองผูบริหารมีอิทธิพลตอบรรยากาศองคการของพวกเขา หรือโดยเฉพาะอยางยิ่ง
แผนกงานของพวกเขาเองภายในองคการ และประการที่สามความเหมาะสมระหวางบุคคลและองคการ ปรากฏมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงาน และความพอใจของบุคคลในองคการ (สมยศ นาวีการ, 2538) 

บรรยากาศองคการมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพขององคการ สเตียรส (Steers, 1977,pp. 104-109) คือ 
1. บรรยากาศองคการเปนการรับรูของพนักงาน ท้ังในระดับบุคคลและกลุม ซึ่งเปนพฤติกรรมองคการ 

ดังน้ันการกําหนดรูปแบบการบริหารองคการ จึงตองพิจารณาถงึความตองการของพนักงานทั้งในระดับบุคคล และ
กลุมดวย 

2. บรรยากาศองคการ ซึ่งเหมาะสมตอองคการหนึ่ง อาจจะเหมาะสมหรือไม เหมาะสมตออีกองคการ
หน่ึงน้ันบริหาร จึงตองพิจารณาถึงเปาหมายและความพยายามตางๆ ท่ีจะนําไปสูการสรางสรรคบรรยากาศที่
เอื้ออํานวยตอองคการของงานและสอดคลองกบัเปาหมายของพนักงานของตนดวย โดยบรรยากาศแบบเนน
ผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ จะเหมาะสมตอองคการที่เนนตอผลการปฏิบัติงานขององคการ ในขณะที่
บรรยากาศแบบเนนความอบอุน และความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันจะเหมาะสมตอองคการที่เนนความพึงพอใจ 

3. บรรยากาศองคการจะมีผลตอทัศนคติ และพฤติกรรมการขาดงานของพนักงาน แตก็ไมสามารถ 
คาดหวังไดวา บรรยากาศองคการจะมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 
บราวน และโมเบิรก (Brown & Moberg, 1980,p. 420) สรุปไดวา บรรยากาศองคการมีอิทธิพลตอ

สมาชิกในองคการ เพราะชวยวางรูปแบบความคาดหวังของสมาชิกในองคการตอองคประกอบตางๆ ขององคการ
และจะชวยกระตุนสมาชิกในองคการใหมีทัศนคตท่ีิดีตอองคการมีความพอใจที่จะอยูในองคการ หากตองการพัฒนา
องคการสิ่งที่ตองพิจารณาเปลี่ยนแปลงกอนอื่น คือ บรรยากาศองคการ 

 
จากการศึกษาเกีย่วกับบรรยากาศองคการ ผูวิจยัสรุปไดวา บรรยากาศองคการเปนสวนสําคัญที่มีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมของบุคลากรในองคการและการพัฒนาองคการ 
 
องคประกอบของบรรยากาศองคการ 
ลิทวิท และสตรงิเจอร (Litwin & Stringer, 1968) กลาววา บรรยากาศองคการเปนสวนสําคัญของการ

เชื่อมโยงระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมท่ีสามารถใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร ซึ่งอธิบายถึงการรับรูของสมาชิกใน
องคการที่มีตอองคประกอบของบรรยากาศองคการ แตละดานแตกตางกันไป ประกอบดวย 8 ดาน คือ 

1. โครงสรางขององคการ (Organization Structure) โครงสรางที่องคการกําหนดขึ้นมาสําหรับใชใน
องคการทั้งในแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ ยอมมีผลกระทบตอบุคคลในองคการไมวาองคการน้ันจะเปน
องคการรูปนัย หรือองคการอรปูนัยก็ตาม 
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2. ความทาทายและความรับผิดชอบ (Challenge and Responsibility) เปนความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับ
ความทาทายของงาน ปริมาณงานที่ตองทํา และลูทางที่จะทํางานใหสําเร็จ ความทาทายของงานเกี่ยวของโดยตรงกับ
การจูงใจของผูปฏิบัติงาน การเพิ่มความรับผิดชอบ ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับการควบคุมตนเอง 
(Self control) การมีสวนรวม (Participation) ความมีอิสระในการทํางานของแตละคน นอกจากนี้ การเพิ่มหนาท่ี
ความรับผิดชอบ มีผลทําใหเกิดความจงรักภักดีตอหนวยงานเกิดความคลองตัวในการปฏบัิติงานและทําใหไดผล
งานเพิ่มขึ้น 

3. ความอบอุนและการสนับสนุน (Warmth and Support) เปนการวัดการสนับสนุนโดยใหความสําคัญ
ในการสงเสริมการทํางาน แทนการลงโทษ ซึ่งชวยใหเกิดความอบอุนและการชวยเหลือสนับสนุนจะชวยลดความตงึ
เครียดในการปฏบัิติงาน และเปนการกระตุนใหสมาชิกใหมขององคการมีความรกัและความผกูพันตอองคการ 

4. การใหรางวลัและการลงโทษ (Reward and Punishment) เปนการวัดความรับรูทางดานการใหรางวัล 
(ผลตอบแทนในทางบวก) และการลงโทษ (ผลตอบแทนในทางลบ) ซึ่งการใหรางวัลจะดีกวาการลงโทษ เพราะจะ
กระตุนใหผูปฏิบัติงานประสบความสําเร็จในการทํางาน ลดความหวาดกลัวตอความลมเหลวในการทํางาน
นอกจากนี้การใหรางวัลหรือการลงโทษยงัถือไดวาเปนการยอมรับหรือไมยอมรับไดอีกประการหนึ่งดวย 

5. ความขัดแยง (conflict) เปนความรูสึกของบคุคลเกี่ยวกับความขัดแยงระหวางบุคคลในหนวยงาน 
หรือระหวางหนวยงานในองคการ เปนความไมเห็นพองตองกันระหวางสมาชกิ หรือกลุมขององคการสองกลุม หรือ
มากกวา เชน เกิดขึ้นจากขอเท็จจริงเกี่ยวกับการมีทรัพยากรอยางจํากัด ความแตกตางในดานสถานภาพ เปาหมาย 
คานิยม การรับรู ทัศนคติ ความเชื่อซึ่งแตกตางกันและไมเห็นพองตองกัน ทําใหเกิดความพยายามที่จะแสดงทัศนะ
ของตนหรือกลุมใหเดนกวาผูอื่น หรือเม่ือความตองการของตนเองไมไดรับการตอบสนอง 

6. มาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง (Performance Standard and Expectation)  เปนการ
วัดความรูสึกและการรับรูเกี่ยวกบัผลการปฏิบัติงานและความชดัเจนของการคาดหมายเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
ภายในองคการ แรงจงูใจทางดานความสําเร็จในการปฏิบัติงานถูกสรางขึ้นมาจาก ความสัมพันธระหวางความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จกับมาตรฐานและระดับมาตรฐานที่กําหนดขึ้นมา โดยผูปฏิบัติงานมีสวนรวมที่จะเปน
แรงจูงใจใหตนเองประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

7. ความผูกพันท่ีมีตอองคการ (Commitment) เปนการวัดความรับรูท่ีผูปฏิบัติงานมีความรูสึกวาตนเอง
เปนสวนหนึ่งที่มีคุณคาตอองคการ ความรูสึกเปนเจาของและความจงรักภักดีท่ีมีตอหนวยงานที่ตนทํางานอยู 

8. ความเสี่ยงและการรบัความเสี่ยงในงาน (Risk and Risk Taking) เปนการรับรูของผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับความเสี่ยง บุคคลที่เผชิญกับการตัดสินใจในบรรยากาศที่มีความเสี่ยงในงานหรือมีงานที่ทาทายในระดับ
ปานกลางจะมีความตองการความสําเร็จในหนาท่ีการงานสูง และในทางกลับกนั บรรยากาศที่มีความเสี่ยงในงานอยู
ในระดับตํ่าจะทําใหความตองการทางดานความสําเร็จในหนาท่ีการงานอยูในระดบัตํ่าดวย  

จากบรรยากาศองคการทั้ง 8 ดาน ของ Litwin and Stringer (1968) ไดแบงลักษณะบรรยากาศ   
องคการออกเปน 3 ประการ (อางถึงใน เยาวภรณ  ประชาสุข, 2546) ไดแก 

1. บรรยากาศองคการแบบมุงประสานสัมพันธ มีลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ 
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1.1 เปดโอกาสใหเกิดการรวมกลุมและมีความสัมพนัธท่ีอบอุน จริงใจ 
1.2 ใหการสนับสนุน และสรางแรงจงูใจแกบุคลากร 
1.3 ใหความเปนอิสระในการทํางานและมีโครงสรางองคการที่บีบบังคับนอย 
1.4 ใหการยอมรับวาบุคลากรเปนสมาชิกของกลุมงาน 

2. บรรยากาศมุงใชอํานาจ มีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ 
2.1 มีการกําหนดโครงสรางองคการในรูปของกฎระเบียบ และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
2.2 บุคลากรยอมรบัความรับผิดชอบในตําแหนง อํานาจหนาท่ี สถานะในระดับสูง 
2.3 กระตุนใหมีการใชอํานาจหนาท่ีท่ีเปนทางการในการแกปญหาขอขัดแยง และความเห็นท่ีไมลงรอย

กัน 
3. บรรยากาศมุงผลสําเร็จของงาน มีลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ 

3.1 เนนความรับผิดชอบสวนตน 
3.2 มีการคํานวณเรื่องความเสี่ยง และมีการเปลี่ยนแปลงใหม 
3.3 ใหการยอมรับ และรางวัลสําหรับผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี 
3.4 สรางความประทับใจที่บุคลากรเปนสวนหนึ่งของความกาวหนา และความสําเร็จของทีม 
 

ลิทวิน และบูรเมอสเตอร (Litwin & Burmeister, 1992 อางถึงใน ศุภลัคน ปูประเสริฐ 2546: 33-34) 
ไดพัฒนาบรรยากาศองคการของลิทวิน และสตริงเจอร (Litwin & Stringer, 1968) โดยแบงบรรยากาศองคการ
เปน 12 ดาน ดังน้ี 

1. ความชัดเจนของเปาหมาย และนโยโบาย (Clarify) หมายถึง องคการกําหนดเปาหมายและนโยบาย
ไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการ มีความกระชับ งายตอความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติไดและมี
ความสอดคลองกับพันธกิจขององคการ 

2. ขอตกลงเพื่อมุงสูความสําเร็จ (commitment) หมายถึง องคการมีการสนับสนุนใหบุคลากรเกิดความ
ยึดม่ัน ผูกพันตอองคการ โดยการอุทิศตนเพื่อมุงสูความสําเร็จขององคการ 

3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (standard) หมายถึง องคการไดกําหนดขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติ
สําหรับใหบุคลากรใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ และนําผลจากการ
ตรวจสอบประเมินคุณภาพมาปรับปรุงพัฒนางานเพื่อใหไดคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มสูงขึ้น 

4. โครงสรางขององคการ (structure) หมายถึง องคการไดจัดระบบโครงสรางขององคการที่เอื้อตอการ
ดําเนินงาน มีการกระจายอํานาจแกผูปฏิบัติงานและมีการติดตอสื่อสารและประสานงานที่คลองตัว เอื้อตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ 
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5. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (conformity) หมายถึง องคการมีการกําหนดกฎระเบียบและขอปฏิบัติ
เปนลายลักษณอักษรใหบุคลากรในองคการไดรบัทราบอยางทั่วถึง สามารถปฏบัิติตามได และเปนกฎระเบียบที่ใช
กับบุคลากรอยางเทาเทียมกัน 

6. การยกยองชมเชยและใหรางวัล (rewards) หมายถึง องคการใหแรงกระตุน จูงใจโดยการกลาวคํา
ยกยองชมเชยเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีเปนท่ีพึงพอใจ ตามความเหมาะสม มีการประเมินผลการปฏบัิติงานและ
แจงใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบ 

7. ความรับผิดชอบในงาน (responsibility) หมายถึง องคการไดมอบหมายภาระความรับผิดชอบใหกับ
บุคลากรไดอยางเหมาะสมกับหนาท่ีในแตละตําแหนงงาน 

8. การเปดโอกาสใหเรียนรูโดยการทดลอง (trial and error) หมายถึง องคการไดเปดโอกาสใหบุคลากร
ทดลองเรียนรูสิง่ใหม หรือแสดงออกในดานความคิดสรางสรรคเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน แมวาการทดลอง
ริเริ่มสิ่งใหมน้ันจะไมประสบผลสําเร็จ บุคลากรจะไมถูกลงโทษถูกตําหนิ หรอืมีผลกระทบตอตําแหนงหนาท่ี 

9. ความจงรักภักดีในองคการ (loyalty) หมายถึง องคการไดมีกลยุทธใหบุคลากรมีความรูสึกเปน   
เจาของและมีคุณคาในตนเอง โดยการคํานึงถึงความเปนบุคคลของผูปฏิบัติงาน 

10. การสนับสนุนในการปฏิบัติงาน (working supportive) หมายถึง องคการไดใหการสนับสนุน     
สงเสริม และชวยเหลือบุคลากรในดานสิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช งบประมาณ และ
สภาพแวดลอมในการปฏบัิติงานใหเหมาะสม 

11. ความอบอุนในการปฏิบัติงาน (warmth) หมายถึง ผูบังคับบัญชาขององคการใหความเปนกันเอง 
กับผูใตบังคับบัญชา โดยผูใตบังคับบัญชาสามารถขอคําปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชาเมื่อมีปญหาหรือตองการ   
คําแนะนําปรึกษา รวมถึงการไดรับความไววางใจแกผูบังคับบัญชา 

12. การทํางานเปนทีม (team work) หมายถึง กลุมของบุคคลที่ทํางานรวมกัน มีการปฏิสัมพันธระหวาง
สมาชิกในกลุม มีความเอื้อเฟอ แบงปนในทีมงาน มีความรูสึกเปนเจาของทีม เต็มใจและเสียสละเพื่อความสําเร็จของ
ทีม สมาชิกรวมกันทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ  

 
ลิทวิน และ สตริงเกอร (Litwin & Stringer, 1967 อางถึงใน ชัยรัตน เผดิมรอด 2533: 26-28) เสนอ

แบบบรรยากาศองคการไว 3 แบบ คือ  
1. บรรยากาศแบบใชอํานาจ (power climate) เปนบรรยากาศองคการที่บุคคลในองคการตองการมี

อิทธิพลและตองการควบคุมบุคคลอื่นๆ โดยพยายามหาแนวทางวิธีการเพื่อสรางอิทธิพลดวยการใชคําพูด ใหคํา-
แนะนํา แสดงความคิดเห็น หรือชักชวนบุคคลอื่นเพื่อเอาชนะ ดังน้ันจึงเปนบรรยากาศที่บุคคลในองคการพยายาม
สรางตนเอง เปนผูนํากลุมตางๆ และเปนบรรยากาศที่บุคคลในองคการไมเห็นความสําคัญในดานความอบอุน หรือ
การมีมนุษยสัมพันธท่ีบุคคลในองคการควรจะไดรับ ซึ่งเปนบรรยากาศองคการที่ ลิทวิน (Litwin) กลาววา เปน
บรรยากาศองคการที่มีแนวโนมจะกลายเปนบรรยากาศองคการแบบเผด็จการมาก บรรยากาศแบบนี้อาจจะ
เหมาะสมกับองคการที่ลํ าดับสายการบังคับบัญชามาก เชน องคการทหาร หรือองคการที่มีงานประจําทําตลอดเวลา 
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เชน องคการผลิตสินคา และนอกจากนี้อาจเกิดขึ้นในองคการการศึกษาหรือการแพทยได ท้ังน้ี เพื่อประโยชนใน
การสรางความรูสึกในดานความสําคัญของอํานาจและความอบอุนใหกับบุคคลซึ่งตองการจะหลบหนี เชน นักเสพ
ติดตางๆ หรือบุคคลที่ประสบกับความลมเหลวตลอดเวลาจนยอมแพตอการทํางาน ลิทวิน (Litwin) กลาววา 
บรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นไดจาก 1) การเนนโครงสรางในรูปของกฏ ระเบียบ และกระบวนการขั้นตอนตางๆ 2) การ
ใหบุคคลมีความรับผิดชอบ มีอํานาจและฐานะตําแหนงในการปฏิบัติงาน 3) สงเสริมการใชอํานาจหนาท่ีตาม
ตําแหนงหรือขจัดความขัดแยงและความคิดเห็นท่ีไมสอดคลองกัน 

2. บรรยากาศแบบมนุษยสัมพันธ (Affiliation Climate) เปนบรรยากาศองคการที่บุคคลภายใน   
องคการเกิดความรูสึก อบอุน มีความรัก ผูกพันธกับบุคคลอื่นอยางแนนแฟน มีการใหคําปรึกษาหารือหรือ
ชวยเหลือบุคคลอื่นๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธอยางมิตรภาพ และมีการจัดต้ังสหภาพหรือกลุมตางๆ นอกจากนี้ 
บุคคลที่อยูภายในองคการแบบนี้ ตองการไดรับความสนใจและความเอาใจใสตอความรูสกึ จึงเปนบรรยากาศ
องคการแบบที่มีการสนับสนุนกนัในทางอารมณลิทวิน (Litwin) กลาววา บุคคลซึ่งอยูในองคการท่ีใหบริการ ไดแก 
ครู พยาบาล และผูใหคําปรึกษา จะมีความตองการบรรยากาศแบบนี้มาก และนอกจากบรรยากาศองคการแบบนี้
จะชวยใหบุคคลในองคการชวยเหลือสนับสนุนซึง่กันและกันแลว ยังชวยใหเกิดความเขาใจบุคคลตางๆ และชวย
สราง      สัมพันธภาพในการทํางานที่ดีระหวางผูบริหารและบุคคลในองคการดวย และเนื่องจากบุคคลในองคการ
อาจตองการ ทํางานหนักเพื่อการยอมรับจากบุคคลอื่น จึงเปนบรรยากาศองคการที่เหมาะสมกับสถานการณ ซึ่งมี
งานที่ตองอาศัยความสัมพันธอยางใกลชิด เชน ศูนยใหคําปรกึษาหรือหนวยงานที่มีหนาท่ีรับผิดชอบตอการ
ประสานงานกบัหนวยงานอื่นๆ โดยทั่วไปแลว เปนบรรยากาศองคการที่เหมาะสมกับองคการที่มีความซับซอนและมี
ขนาดใหญ ท่ีตองอาศัยความสมัพันธใกลชิด และการผสมผสานหนาท่ีตางๆ เขาดวยกัน เชน องคการการศึกษา
และการแพทยอาจมีการเสริมสรางความสัมพันธดานความรูสึกระหวางบุคคลอยางใกลชิด ตลอดจนทักษะการทํางาน
ตางๆ นอกจากนี้ ลิทวิน (Litwin) ยังไดกลาวถึงการสรางบรรยากาศแบบมนุษยสัมพันธเกิดขึ้นไดจาก 1) การ
เสริมสรางความสัมพันธท่ี  อบอุนและใกลชิด 2) การสงเสริมและสนับสนุนบุคคล 3) บุคคลในองคการมีอิสระภาพ 
และลดโครงสรางหรอือุปสรรคใหนอยลงและ 4) การกระทาํใหบุคคลรูสึกวาตนเปนสมาชิกคนหน่ึงในกลุมหรือใน
องคการ 

3. บรรยากาศแบบสัมฤทธิ์ผล (achievement climate) เปนบรรยากาศที่บุคคลในองคการคิด
สรางสรรคเพื่อจะปรับปรุงงานใหดี มีอาชีพท่ีกาวหนา แมวาบุคคลในบรรยากาศแบบนี้ จะมีความพึงพอใจทีจ่ะทํา
ใหงานบรรลุผลสําเร็จก็ตาม แตก็ไมใชจะคิดถึงแตเพียงบรรลุเปาหมายองคการเทาน้ัน แตยังคิดถึงวิธีการที่จะทําให
สําเร็จ คิดถึงอุปสรรคขัดขวาง ตลอดจนคิดถึงความรูสึกตอความสําเร็จหรือความลมเหลวดวยบรรยากาศแบบ
สัมฤทธิ์ผลน้ี นอกจากจะทําใหลดระดับโครงสรางและอุปสรรคในการทํางาน เชน กฏ ระเบียบ กระบวนการและ
ขั้นตอนการติดตอสื่อสารลงแลว ยังมีการก ํ าหนดและตั้งเปาหมายท่ีแนนอน ตลอดจนมีความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานสูงอีกดวยจึงทําใหเหมาะกับสถานการณหรือองคการที่ตองการใหบุคคลคิดริเริ่มสรางสรรค มีความ
ตองการตอการเสี่ยงปฏิบัติงานในองคการ เปนบรรยากาศซึง่เหมาะสมกับองคการที่กําลงัเติบโต หรืออยูใน
สภาพการณท่ีกําลังเปลี่ยนแปลง แตอยางไรก็ตามบุคคลในองคการซึ่งมีบรรยากาศแบบนี้จะตองมีความรับผิดชอบ
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ตอหนาท่ี ตลอดจนรับผิดชอบตอการแกปญหาที่เกิดขึ้น อีกท้ังพยายามใชความสามารถ และความพยายามของ
ตนเองในการทํางานใหบรรลุสัมฤทธิ์ผล จึงเปนบุคคลที่ไมชอบงานที่ตองอาศัยบุคคลอื่น หรือเปนงานที่ตองรอ
โอกาส และถาหากเปนงานประจําหรืองานงายๆ ก็จะไมคอยภูมิใจตอความสําเร็จในการที่จะตองใชเวลาพิสูจน
ความสามารถของตนใหบรรลุสมัฤทธิ์ผลของงานนั้นและนอกจากนี้บรรยากาศแบบสัมฤทธิ์ผลตองการให
ผูปฏิบัติงานในองคการไดรับรูถึงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลว กลาวคือตองการขอมูลยอนกลบั โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บุคคลในองคการการศึกษา ตองการที่จะรูถงึขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนําไปปรับปรุงการเรียนการสอน ลิทวิน 
(Litwin) กลาววาบรรยากาศแบบนี้อาจสรางใหเกิดขึ้นไดจาก 1) การเนนถงึความรับผิดชอบ 2) การมีความเสีย่งและ
นวัตกรรมใหมๆ ในการปฏิบัติงาน 3) ใหมีการยอมรับ และใหรางวัลแกผลงานดีเดน 4) สรางความประทับใจแก
บุคคลวาเปนสวนหนึ่งของกลุม 

 
สรปุ ในงานวิจยัครั้งน้ี ผูวิจัยใชแนวคิดบรรยากาศองคการของ ลิทวินและสตริงเจอร (Litwin & 

Stringer, 1968) เปนตัวแปรในการศึกษา 4 ดาน คือ 1) ความทาทายและความรับผิดชอบ (challenge and 
responsibility) 2) การใหรางวัลและการลงโทษ (reward and punishment) 3) ความขัดแยง (conflict) 4) 
มาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง (performance standard and expectation) และใชแนวคิดบรรยากาศ
องคการ ของ ลิทวิน และบรูเมอสเตอร (Litwin & Brumeister, 1992) เปนตัวแปรในการศึกษา 2 ดาน 
ประกอบดวย 1) การเปดโอกาสใหเรียนรูโดยการทดลอง (trial and error) 2) การทํางานเปนทีม (team work) 
เพื่อศึกษาปจจัยเกี่ยวของกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
แนวคิดดานคุณลักษณะสวนบุคคลตอการเรียนรู 

 
Gagne (อางถึงใน น.ต.วิพล สุขวิลยั, 2549) ใหขอสรุปวา ไมมีทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงอธิบายการเรียนรูได

ครบถวนสมบูรณหมดจึงจําเปนตองใชหลายๆ ทฤษฎีในการทําความเขาใจของการเรียนรู ปจจัยท่ีมีอิทธิพลสงเสริม
ใหบุคคลเรียนรูเกี่ยวกับในสวนของตัวผูเรียน ท้ังเรียนรูโดยตรงและโดยออมมี 7 ประการ (Mullins, 2002: 323) 
ดังน้ี 

1. ระบบประสาทและสมอง ปกติ ทํางานไดอยางสมัพันธกัน 
2. สติปญญา มีความหมายครอบคลุมถึง ความสามารถในการจาํ เขาใจความสามารถในการคิดของ

สมอง วัดได IQ ผูมีสติปญญาสูงจะเรียนรูไดเร็ว 
3. วุฒิภาวะและความพรอม หมายถึง ความสามารถที่บุคคลจะทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งไดผลดี 
4. อายุ มนุษยเรามีพัฒนาการความสามารถทางการเรียนในอัตราที่แตกตางกัน ชวงที่มีพัฒนาการ  

 สูงมากที่สุด ไดแก 5 - 20 ป 
 สูงพอประมาณ 21 - 34 ป 
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 ความสามารถเริ่มลดลง 35 - 49 ป 
 ความสามารถลดลงอยางรวดเร็ว เม่ืออายุ 50 ปขึ้นไป ความสามารถในการเรียนเริ่มลดลงแต
การเรียนรูนอกจากประสบการณจะเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. เพศ จากการศึกษาพบวา เพศชายและเพศหญิงมีความสามารถในการเรียนรูสิ่งตางๆ ไดเทาเทียมกัน 
แตแตกตางกันในเรื่องความสนใจ ความถนัด รวมทั้งเจตคติ และคานิยมในสังคม 

6. ประสบการณเดิม มีความสําคัญในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ ไดเปนอยางดี ยอมจะนําไปสูการเรียนรูเรื่อง
ใหมท่ีเกี่ยวของไดอยางรวดเร็ว ความรูเดิมสามารถเชื่อมโยงกับความรูใหมได เรียกวา“การถายโยงการเรียนรู” 
โดยเฉพาะการถายโยงทางบวก ยอมจูงใจใหเกดิการเรียนรูใหมไดดียิ่งขึ้น การถายโยงการเรยีนรู คือการนําความรู 
หรือประสบการณเดิมไปใชในการเรียนรูเรื่องอื่นใชในการแกปญหาในสถานการณท่ีแตกตางกัน สวนการถายโยง
ทางลบ จะขัดขวางการเรียนรูใหม เม่ือไดรับการเรียนรูอยางหนึ่งไปแลวไมมีการนําไป หรือไมไดนําไปแกปญหาใน
สถานการณอื่นอีกเลย จึงไมทราบวาเรียนรูหรือไม การลงทุนใหเรียนรูก็สูญเปลาไป 

7. สมรรถวิสัย คือขีดความสามารถสูงสุดของบุคคลในการแสดงพฤติกรรมตางๆ ซึ่งแตละคนจะมีความ
แตกตางกันไป ทําใหเรียนรูไดตางกัน  

 
สรุปไดวาในการเรียนรูของบุคคลน้ันมีกลุมทฤษฎรีองรับที่เกีย่วของหลายทฤษฎีท้ังในกลุมของพฤตกิรรม 

และกลุมของการเรียนรู แตไมมีทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงที่จะอธิบายการเรียนรูไดครบถวนสมบูรณทีเดียว จําเปนตอง
ใชหลายๆ ทฤษฎี และยังตองใชปจจัยสงเสริมอื่นๆ อีก มาสนับสนุนความเขาใจในการเรียนรู  
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ   
งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของ 
กาญจนา เกียรติธนาพันธุ (2543) ไดทําการวจิัย เรื่อง บรรยากาศองคการที่เอือ้ตอการพัฒนาไปสูองคการ

แหงการเรียนรู กรณีศึกษา: กองสาธารณสุขภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยทําการศึกษาเฉพาะ
บุคลากรกองสาธารณสุขภูมิภาค และไดศึกษาบรรยากาศองคการ ตามแนวคิดของลิทวิน และสตริงเกอร และใช
แนวคิดองคการแหงการเรียนรู ของ เมเคิล เจ มารควอรท (Michael J. Marquardt) ในการศึกษาบรรยากาศ 
องคการที่เอือ้ตอการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูของกอง สาธารณสขุภูมิภาค เพื่อวัดระดบัการรบัรูบรรยากาศ
องคการและการพัฒนาไปสูองคการของการเรยีนรู รวมทั้งเปนการแนะนําแนวคิดเรื่อง องคการแหงการเรียนรู  เพื่อ
การประยุกตใช จากการศึกษาพบวา บุคลากรกองสาธารณสขุภูมิภาคสวนใหญ มีการรับรูบรรยากาศองคการใน
ระดับปานกลาง เปนบรรยากาศแบบอบอุนและสนับสนุน ในขณะเดียวกัน ทุกมิติของบรรยากาศ องคการที่ศึกษา
ลวนมีผลตอการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูท้ังสิ้น พรอมท้ังเห็นวา การรับรูผลงานและรางวลัเปนมิติท่ีมี
ความสัมพันธสูงสุดตอการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < .001) และพบวา การ
ประยุกตใชเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนองคการเปนองคประกอบที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในการพัฒนาไปสูองคการแหง
การเรียนรู นอกจากนี้ อายุและสถานะทางตําแหนงที่ ตางกัน มีการรับรูตอการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูท่ี
แตกตางกันดวย แมวาบรรยากาศองคการจะมีความสําคัญตอการเรียนรู และมีผลตอการพัฒนาดังกลาวแลวก็ตาม 
ยังพบวา ผูบริหารมีสวนสําคัญยิ่งตอการกําหนดทิศทางในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบรรยากาศองคการ เน่ืองจาก
เปนภาระที่ตองอาศัยความมุงม่ัน ต้ังใจจริง ความรวมมือ รวมใจ และใชเวลาเพือ่ใหเกิดการตระหนักถึงความสําคัญ
และประโยชนจากการเรียนรู เกิดความพอใจในการเรียนรูรวมกันและภายใตบรรยากาศที่เอื้ออํานวยเทาน้ัน จึงจะ
สงผลตอการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และสามารถพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูได 

 
รัตติกรณ จงวศิาล ศึกษาแบบวัดบรรยากาศองคการ ตามแนวคิดเรื่องมิติบรรยากาศองคการ ของ 

Litwin and Stringer (1968) ใชวัดการรับรูบรรยากาศองคการของพนักงานโดยกลุมตัวอยางเปนพนักงานของ 
บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จํากัด จํานวน 285 คน นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirm 
Factor Analysis: CFA)  เน่ืองจากสภาพวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน องคการตางๆ มีความจําเปนตอง
แขงขันและพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพ เพื่อความอยูรอดและความเจริญเติบโต จึงไดมีการศึกษาปจจัยตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนาประสิทธิภาพขององคการ จากการศึกษาพบวา ปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของประการหนึง่ คือ 
ปจจัยในดานสภาพแวดลอมขององคการน้ัน ประกอบดวย สภาพแวดลอมภายนอกองคการ และสภาพแวดลอม
ภายในองคการ สภาพแวดลอมท่ีองคการสามารถควบคุมหรือจดัการไดสวนใหญคือ สภาพแวดลอมภายในองคการ ท่ี
แตงละองคการจะมีลักษณะเปนเอกลักษณของตนเองแตกตางจากองคการอืน่ๆ เปนลักษณะที่มีการสืบทอดกันมา 
และเปนลักษณะที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลในองคการ ลักษณะตางๆ เหลาน้ี ประกอบขึ้นเปนบรรยากาศ
องคการ และบรรยากาศองคการน้ีพบวามีผลตอประสิทธิผลขององคการดวย (Payne และ Paugh, 1976 อางถึงใน 
เสนห จุยโต, 2539)  
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 ลือชัย  จันทรโป (2546) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการเปนองคการแหงการเรียนรู ของโรงเรียนอาชีวศึกษา
คาทอลิกในประเทศไทย พบวา บรรยากาศในการทํางานที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน 
ตองเปนบรรยากาศแหงการเรียนรูอยางตอเน่ือง และเปนบรรยากาศแหงการเสริมสรางการมีปฏิสัมพันธท่ีสมาชิก
แตละบุคคลอุทิศตนรวมมือรวมใจชวยเหลือกนัปฏิบัติงานจนบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธผิล 
แมมีอุปสรรคตางๆ เกิดขึ้น สนับสนุนใหแสวงหาความรูทักษะใหมๆ คิดริเริ่มสรางสรรและแสดงสิง่ใหมๆ (อางถึง
ใน จันทิวา  ยศแกว, 2548) 

 
 ศุภลัคน  ปูประเสริฐ (2546) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของกลุมงาน

การพยาบาล ตามการรับรูของพยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร พบวา ระดับบรรยากาศ
องคการตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานครโดยรวม อยูในระดับสูง และเมื่อ
พิจารณาในรายดาน พบวา บรรยากาศองคการอยูในระดับสงูทั้ง 3 ดาน ตามลําดับดังน้ี คือ การทํางานเปนทีม 
ดานความรับผิดชอบในงาน ดานการสนับสนุนในการทํางาน แสดงวา บรรยากาศองคการตามการรับรูของพยาบาล
วิชาชพี โรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร มีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาองคการพยาบาลไปสู
องคการแหงการเรียนในระดับสูง บุคลากรมีบรรยากาศการทํางานเปนทีมรวมกัน มีความรับผิดชอบในงาน และ
ไดรับการสนับสนุนในการทํางานจากผูบริหาร การสรางบรรยากาศซึ่งสนับสนุนกระตุนใหสมาชิกแตละคนไดเรียนรู 
และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี คือ กลยุทธหน่ึงในการเสริมสรางองคการแหงการเรียนรู (อางถึงใน 
บัณฑิต  เพ็ชรประพันธกุล, 2540) 

 
เสาวรส บุนนาค (2543) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับความเปนองคการ

แหงการเรียนรูของฝายการพยาบาลตามการรับรูของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลรัฐกรุงเทพมหานคร พบวา ความ
เปนองคการแหงการเรียนรูของฝายการพยาบาลโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร อยูในระดบัสูง และบรรยากาศ
องคการโดยรวมกับความเปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และตัวแปรที่รวมกันพยากรณความเปนองคการแหงการเรียนรู ไดแก การทาํงาน
เปนทีม การสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมกันพยากรณความเปนองคการแหงการเรียนรูไดรอยละ 42 
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งานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของ 
แคบเพิลเทลลิ (Ceppetelli, 1995) ไดศึกษาการสรางองคการแหงการเรียนรูในกลุมโรงพยาบาลเวอร

มันท  (Vermont) ซึ่งประกอบดวยโรงพยาบาลชุมชนในเครือขาย รวมทั้งสิ้น 15 แหง  ศึกษาโดยใชกรอบแนวคิด
ของเซ็งก ี (Senge) ซึ่งมีองคประกอบซึ่งกอใหเกิดองคการแหงการเรียนรู 5ประการ ไดแก การเปนบุคคลที่รอบรู 
การมีแบบแผนความคิด  การสรางวสิัยทัศนรวมกัน การเรียนรูรวมกันเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบซึ่งดําเนิน
การศึกษาโดยใหผูบริหารของฝายการพยาบาลจากโรงพยาบาล 7 แหง เขารวมประชุมเพื่อท่ีจะเสนอการใชแหลง 
ขอมูลเพื่อการศึกษาอยางตอเน่ือง โดยในขั้นแรก มีการชี้ใหเห็นถึงความแตกตางระหวางสถานการณปจจุบันกับการ
สรางวสิัยทัศนรวมกันในอนาคต การปฏิบัติดังกลาวเปนสิ่งจําเปน ท้ังน้ีเพราะความสามารถลดชองวางระหวาง ความ
เปนจริงกับวิสัยทัศนได ซึ่งชองวางที่มีอยูน้ีเปนสิ่งที่กอใหเกิด ความเครียดแหงการสรางสรรค ซึ่งจะเปนพลังที่จะ
นํามาใชดึงความจริงไปสูวิสัยทัศน ผลการศึกษาพบวามีผลลัพธท่ีสามารถวัดไดซึ่งประกอบดวย บทบาทใหมของผูท่ี
เปนและไมเปนพยาบาล มีการนํารูปแบบการบริหารจัดการที่สรางขึ้นไปใช และมีการปฏิบัติตาม critical pathway 
นอกจากนี้ยังพบวาระยะเวลาทีอ่ยูโรงพยาบาลลดลง วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงเปนทางบวก ความ พึงพอใจของ 
ผูปวยและพยาบาล และความรวมมือระหวางแพทยและพยาบาลเปนไปในทางบวกเชนกัน สวนในดานคุณคาท่ี
เกิดขึ้นพบวาเกิดเครือขาย ทางดานการปฏิบัติและดานการศึกษา ผลการสัมภาษณพบวาพยาบาลเขารวมใน
โครงการมีความกระตือรือรน การเปลี่ยนแปลงตางๆ ดังกลาวเกิดจากการที่พยาบาลมีความรูสึกวาตนเองเปนสวน
หน่ึงขององคการ ผลที่ตามมาจากการที่พยาบาลเขารวมโครงการคือ มีการแกไขปญหารวมกันแลกเปลี่ยน
ประสบการณกนัและมาตรการชวยเหลือซึ่งกันและกัน จากการนําแนวคิดของเซ็งก ี (senge) มาใชในครั้งน้ี พบวา  
ผูบริหารมีสวนทีทํ่าใหเกิดองคการแหงการเรียนรู โดยที่มีการสนับสนุนเรื่องเวลาในการกอใหเกิดการเรยีนรูท่ีเหมาะสม 
และมีการจัดหาเครื่องมือท่ีเหมาะสมใหดวยการศึกษาครั้งน้ี ทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบองคการแหงการเรียนรูขึ้น 
และคาดวาจะนําไปใชในระบบบริการสุขภาพในอนาคต 

 
แมคแคนลี และคิมซี่ (McCanally & Kimcee, 1997) ไดศึกษาการวิจัยเรือ่ง การศึกษาในแงมุมของ

วัฒนะธรรมองคการที่สนับสนุนในการสรางสรรคความเปนองคการแหงการเรียนรู (a study of the facets of 
organization which support or discourage the creation of a learning organization) การศึกษาครั้งน้ีเปน
การศึกษาในองคแหงหนึ่งตามแนวคิดทฤษฎีของเซ็งก ี(senge, 1990) ในเรื่ององคการแหงการเรียบรูไว 4 แบบ การ
วิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่วิเคราะหเชิงลึกในองคการที่ใชวินัย 5 ประการ ตามแนวคิดของเซ็งก ี (senge) 
โดยการเก็บรวบรวมการสัมภาษณสมาชิกในองคการ เอกสาร และการจดบันทึกของนักวิจัย ผลการศึกษาพบวา มี 7 
ดานซึ่งมีผลกระทบตอองคการใน 4 ดาน ท่ีสําคัญมีความสัมพันธอยางมากในแงมุม (facets) ของ วัฒนธรรม
องคการและความสามารถขององคการที่จะสามารถปฏิบัติตามวินัย 5 ประการ ตามแนวคิดของเซ็งก ี (senge) สวน 
3 ดาน แสดงใหเห็นวามีผลนอยหรือไมมีอิทธิพลกับวัฒนธรรมหรือการปฏิบัติตามวินัย 5 ประการ พื้นฐาน
ท่ีสนันสนุนการเปนองคการแหงการเรียนรูไดแก โปรแกรมการประสานความรวมมือ (corporate) การเปนพี่เลี้ยง 
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(mentoring) การปฏิบัติการที่ไดรับการเลือกสรรค (selection practices) โปรแกรมการฝกอบรมการพฒันา 
(training and development proram) กระบวนการของแตละบคุคล (individual department processes) และความ
ลาชาในระยะกาวของธุรกิจ (slowing the pace of the business) สวนพื้นฐานที่ไมสนับสนุนใหเกิดการเปน
องคการแหงการเรียนรูประกอบไปดวยความแตกแยกในงานและในแผนกการจํากัดของแหลงขอมูล ระบบการ
ติดตอสื่อสารที่มีจุดออน ความเขมงวดของเวลา  รวมทั้งการประสานงานและระยะกาวทางธุรกจิ (the pace of the 
business)  

 
 
 



บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในการศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการและองคการแหงการเรียนรู : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรและการเลอืกกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวจิัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดทําขอมูล และวิเคราะหขอมูล 
5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 

ประชากรที่ศึกษา 
ขาราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเปนขาราชการพลเรือนประเภทหนึ่ง เรียกวา “ขาราชการพลเรือนใน

มหาวิทยาลัย” โดยมีองคกรกลางบริหารงานบุคคล คือ คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  หรือ
เรียกโดยยอวา  “ก.ม.” ซึ่ง ก.ม. ไดแบงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไว  3  สาย ดังน้ี 

1. สาย ก หมายถึง สายงานซึง่มีหนาท่ีสอน วิจัย  ใหบริการทางวิชาการ  ไดแก ตําแหนงอาจารย       
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย   

2. สาย  ข   หมายถึง  สายงานซึง่มีหนาท่ีใหบริการทางวิชาการ  ปจจุบัน ก.ม. กาํหนดตําแหนงสาย  ข  
ไวจํานวน 30 สายงาน (31 ตําแหนง) ไดแก ตําแหนง ครู บรรณารักษ นักเอกสารสนเทศ  นักวิชาการโสตทัศน-
ศึกษา นายแพทย ทันตแพทย สัตวแพทย เภสัชกร นักวิทยาศาสตรการแพทย  พยาบาล  นักจิตวิทยา  นักสังคม-
สงเคราะห  นักวิชาการเกษตร  นักวิชาการสัตวบาล  นักวิชาการประมง  นักวิทยาศาสตร  เจาหนาท่ีวิจัย  นักวิจัย 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร นักวิชาการศึกษา เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและ
แผน  นักกายภาพบําบัด  นักโภชนาการ  นักอาชีวบําบัด  นักรังสกีารแพทย นักเวชสถิติ นักสุขศึกษา นักกิจการ
นักศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร และนักเทคนิคการแพทย   

3. สาย ค หมายถึง สายงานซึ่งมีหนาท่ีเกี่ยวกับงานบริหารและธุรการ ไดแก ตําแหนงซึ่งทําหนาท่ีทางการ
บริหาร ต้ังแตอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี/ผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา ผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ  
หัวหนางาน  และตําแหนงอื่นท่ี ก.ม. กําหนด  จํานวน 48 สายงาน (86 ตําแหนง)  เชน เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป นัก
ประชาสัมพันธ  เจาหนาท่ีบุคคล  พนักงานการเงนิและบัญช ี  พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย ผูชวยพยาบาล  นาย
ชางไฟฟา  เจาหนาท่ีธุรการ 
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ในการศึกษาวิจยัครั้งน้ี ประชากรที่ใชในการวิจัยมาจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
แบงเปน 1) สายวิชาการ (สาย ก) จํานวน 1,393 คน และ 2) สายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข, ค) จํานวน 1,837 คน 
รวมทั้งสิ้น 3,230 คน (กองการเจาหนาท่ี มศว 2549)  

 
การเลอืกกลุมตวัอยาง  
กลุมตัวอยางเลอืกโดยวิธีสุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปน (Probability sampling) กําหนดขนาด  

ตัวอยางจากการเปดตาราง ของ Taro Yamane หรือโดยใชสูตร ดังน้ี  

21 Ne
Nn

+
=  

n  =  ขนาดตัวอยาง 
N  =  ขนาดของประชากร เทากับ 3,230 คน 
e  =  สัดสวนของความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหเกิดขึ้นได เทากับ 5% (เทากับ .05) 

เพราะฉะนั้นจะไดขนาดตัวอยาง ดังน้ี 

2)05.0)(230,3(1

230,3
n

+
=  

n = 356 คน 
 
ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบทราบความนาจะเปน (Probabilistic Sampling) กําหนดขนาด

ของกลุมตัวอยางโดยสูตร Taro Yamane ไดจํานวน 356 คน และใชการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified 
random sampling) ในแตละชัน้ภูมิจะมีการเลือกขนาดตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย ดังน้ี 
 
ตาราง 1  แสดงจํานวนกลุมตัวอยางของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ประเภทบุคลากร จํานวน (คน) การคํานวณสัดสวน จํานวนตัวอยาง 

สายวชิาการ (สาย ก) 1,393 356 / 2 178 

สายสนับสนุนวชิาการ (สาย ข, ค) 1,837 356 / 2 178 

รวม 3,230  356 
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. ศึกษาหนังสือ ตํารา บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และขอมูลทางเวปไซตในอินเทอรเน็ต ท่ีมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับบรรยากาศองคการ และการเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิ
โรฒ เพื่อศึกษาทฤษฎีท่ีจะนํามารองรับความถกูตองของงานวจิัย รวมถงึการสรางแบบสอบถาม 

2. ศึกษาเครือ่งมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
5 ระดับ ตามแบบของไลเคิรท (Likert’s Scale) 

3. สรางแบบสอบถามและนําเสนอตออาจารยเพื่อตรวจสอบความถูกตอง และขอคําแนะนําหากมีการ
แกไข ปรับปรุงแบบสอบถาม 

4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขสมบูรณแลวไปทดลองใช (Try Out) จํานวน 40 ชุด 
5. วิเคราะหคาความเชื่อม่ัน (Reliability) จากแบบสอบถามที่ผานการคัดเลือก โดยใชวิธีการหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coeffecient) โดยใชสูตรของครอนบัค (Cronbach) ผลการทดสอบมีดังน้ี  
- ตัวแปรที่ 1 ดานความทาทายและความรับผิดชอบ  คาความเชื่อม่ันเทากับ .7116 
- ตัวแปรที่ 2 ดานการใหรางวลัและการลงโทษ  คาความเชื่อม่ันเทากับ .5260 
- ตัวแปรที่ 3 ดานความขัดแยง คาความเชื่อม่ันเทากับ .7162  
- ตัวแปรที่ 4 ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง  คาความเชื่อม่ันเทากับ .7628 
- ตัวแปรที่ 5 ดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง  คาความเชื่อม่ันเทากับ .7469 
- ตัวแปรที่ 6 ดานการทํางานเปนทีม  คาความเชื่อม่ันเทากับ .8896  
- ตัวแปรที่ 7 ดานการเปนบุคคลที่รอบรู  คาความเชื่อม่ันเทากับ .8345 
- ตัวแปรที่ 8 ดานการมีแบบแผนความคิด  คาความเชื่อม่ันเทากับ .6064 
- ตัวแปรที่ 9 ดานการสรางวิสัยทัศนรวมกัน  คาความเชื่อม่ันเทากับ .7687 
- ตัวแปรที่ 10 ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม  คาความเชื่อม่ันเทากับ .9255 
- ตัวแปรที่ 11 ดานการคิดอยางเปนระบบ คาความเชื่อม่ันเทากับ .8674 
 

ลักษณะของเครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย  
ลักษณะของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย คําถามปลายเปด และคําถาม

ปลายปด โดยแบงเปน 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1  เปนลักษณะขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ อาย ุระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร    มี

ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) และ อายุการทํางานใน มศว จํานวน 5 ขอ 
ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับบรรยากาศองคการภายในหนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 

โดยแบงเปน  
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- ความทาทายและความรับผิดชอบ (challenge and responsibility) 
- การใหรางวลัและการลงโทษ (reward and punishment) 
- ความขัดแยง (conflict) 
- มาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง (performance standard and expectation) 
- การเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง (trial and error) 
- การทํางานเปนทีม (team work)  

 โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีท้ังหมด 5 ระดับ แตละ
ระดับใหนํ้าหนักคะแนน ดังน้ี 

มากท่ีสุด   = 5 
มาก    = 4 
ปานกลาง   = 3 
นอย    = 2 
นอยท่ีสุด    = 1 

 
ตอนที่ 3  การเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- การเปนบุคคลที่รอบรู (Personal mastery) 
- การมีแบบแผนความคิด (Mental models) 
- การสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Shared vision) 
- การเรียนรูรวมกนัเปนทีม (Team learning) 
- การคิดอยางเปนระบบ (Systems thinking) 

โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีท้ังหมด 5 ระดับ แตละระดับ
ใหนํ้าหนักคะแนน ดังน้ี 

มากท่ีสุด   = 5 
มาก    = 4 
ปานกลาง   = 3 
นอย    = 2 
นอยท่ีสุด    = 1 
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โดยใชสูตรคํานวณความกวางของอันตรภาคชั้น ดังน้ี ( มัลลิกา บุนนาค. 2537 : 29 ) 
คาความกวางของอันตรภาคชั้น     =        คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด 

                                                                            จํานวนชั้น 
 =        5 - 1 
                                                                  5          
 =        0.8 
  

 จากสูตรดังกลาว กําหนดคาเฉลี่ยเพื่อการวิเคราะหขอมูลไวดังน้ี 
คาเฉลี่ยต้ังแต   4.21 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 
คาเฉลี่ยต้ังแต   3.41 – 4.20  หมายถึง  มาก 
คาเฉลี่ยต้ังแต   2.61 – 3.40  หมายถึง  ปานกลาง 
คาเฉลี่ยต้ังแต   1.81 – 2.60  หมายถึง  นอย 
คาเฉลี่ยต้ังแต   1.00 – 1.80  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยขอหนังสอืรับรองและแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอ
ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผูวิจัยเตรียมแบบสอบถามใหเพยีงพอกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง และรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
หลังจากที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตอบแบบสอบถามเรียบรอยแลว จากการแจกแบบสอบถาม
จํานวน 428 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 356 ฉบับ คิดเปนรอยละ 83  

3. ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถามและนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 
การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

ภายหลังจากเกบ็รวบรวมขอมูลตามแบบสอบถามไดครบตามจํานวนแลว ผูวิจยัจะไดนําแบบสอบถามทุก
ฉบับมาทําการตรวจสอบความถกูตองสมบูรณ โดยนําขอมูลจากแบบสอบถามทุกฉบับมาทําการตรวจใหคะแนน
ตามเกณฑท่ีวางไวแลวจะไดลงรหัสตามคูมือลงรหัส จากน้ันนําขอมูลท่ีลงรหสัเขาไปทําการวิเคราะหขอมูลวิจยัดวย
เครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร SPSS for Windows (Statistical package for the 
Social Science for Windows) โดยหาคาสถิติและทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี  

1. สถิติเชงิบรรยาย (Descriptive Statistics) เพื่อบรรยายลกัษณะของขอมูลในแตละตวัแปร  ท่ีศึกษา 
ไดแก การวิเคราะหคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาความแปรปรวน (Variance) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
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2. สถิติท่ีใชหาคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์ 
Cronbach’s Alpha 

3. สถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistics) สําหรับทดสอบสมมติฐานของการวิจัยเพื่อตอบ
วัตถุประสงคของการวิจยั ไดแก 

2.1 สถิติ T-test ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม 
2.2 วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance : ANOVA)  
2.3 วิเคราะหความถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) 

 
การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ (Significance Test) การทํานายของตัวแปรอสิระที่มีตอตัวแปรตาม ณ 

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ 0.05 คือ ถาคาท่ีคํานวณไดมีคานอยกวาหรือเทากับ 0.05 แปลวา ตัวแปรอิสระ
สามารถทํานายตัวแปรตามได รอยละ 95 แตถาคาท่ีคํานวณไดมีคามากกวา 0.05 แปลวา ตัวแปรอิสระสามารถ
ทํานายตัวแปรตามได รอยละ 5 หรือกลาวอกีนัยวา ตัวแปรอิสระไมสามารถทํานายตัวแปรตามได รอยละ 95 

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครัง้น้ีใชเครื่องมือทางสถิติเขามาชวยเพือ่ใหงายตอการศึกษาผลการวจิยั ซึ่งเครื่องมือทางสถิติ
ดังกลาวประกอบดวย 

1. คารอยละ (Percentage) เปนการหาคําตอบเปนปริมาณรอยละตามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล  
2. คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เปนการวัดแนวโนมเขาสูศูนยกลางที่ใชกันมาก ซึ่งปกติจะใชกับขอมูล   ท่ี

มีการวัดแบบ Interval scale ในที่น้ีคือการวัดแบบ Likert scale  
 
คาเฉลี่ยเลขคณิต(Mean)  
 
  = คาเฉลี่ยเลขคณิต 
Χi  =  ขอมูล 

∑ƒ = ความถี่ของขอมูลรวมทั้งหมด 
ƒi  = ความถี่ของขอมูลแตละตัว 
 
 
 
 
 

( )
∑
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f
Xf
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∑ x

 
3. ความแปรปรวน (Variance) เปนการวัดการกระจายของขอมูลในรูปพื้นท่ีขอมูลการกระจาย หาก

มีคาความแตกตางของขอมูลมาก คาแปรปรวนก็จะมากขึ้นดวย ถาขอมูลทุกตัวมีคาเทากันหมดเรียกวาขอมูลไมมี
คาความแปรปรวนหรือคาความแปรปรวนเทากับศูนย 

 

คาความแปรปรวน   
 

s2 = ความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง 
ƒ = ความถี่ของขอมูลแตละตัว 
 = เปนคะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 
 = เปนคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
 = จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 
4. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (นิศารัตน ศิลปเดช. 2542: 146) 

 
 เม่ือ S.D.  แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   แทน ผลรวมของขอมูล 
    แทน ผลรวมกําลังสองของขอมูล 
    แทน ผลรวมของขอมูลท้ังหมดยกกําลังสอง 
    แทน จํานวนของขอมูล 
 
 สถิติท่ีใชหาคุณภาพของเครื่องมือ  

 การหาคาความเชื่อถือไดของเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยวิธีสัมประสิทธิ์ Cronbach’s 
Alpha 

 
สูตร  

 
   k     =  จํานวนคําถาม 
       =  คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 
        =   คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคาํถาม 
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 สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน 
1. คา T-test ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม (ประคอง กรรณสตู. 2535: 92)  

กรณีความแปรปรวน 2 กลุมไมเทากัน S2
1 ≠ S2

2 ใชสูตร 

 
มีองศาอิสระ (df)   = 
 
เม่ือ  t  แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
  df  แทน คาของชั้นแหงความเปนอิสระ 
     แทน คาเฉลี่ยของกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ 
    แทน คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ 
    แทน ขนาดของกลุมตัวอยางในกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ 

 

2. ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางทีม่ากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) (วิเชียร เกตุสิงห. 2541: 83-84)  

 โดยมี   df1   = k - 1 
    df2   = n - k 
 เม่ือ   F  แทน คาสถิติท่ีใชในการพิจารณาใน F-distribution 
    MSb แทน ความแปรปรวน (Mean Square) ระหวางกลุม 
    MSw แทน ความแปรปรวน (Mean Square) ภายในกลุม 
    df1  แทน คาของชั้นแหงความเปนอิสระของความแปรปรวน  
       (Mean Square) ระหวางกลุม 
    df2  แทน คาของชั้นแหงความเปนอิสระของความแปรปรวน  
       (Mean Square) ภายในกลุม 
    k  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
    n  แทน จํานวนคะแนนทั้งหมด 
 3. ทดสอบความสัมพันธของตัวแปรหลายตัว โดยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพห ุ (Multiple 
Regression Analysis) (กัลยา  วานิชยบัญชา. 2545: 302) 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการและองคการแหงการเรียนรู : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ โดยการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล    
ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 n     แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
     แทน คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.   แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t    แทน คาท่ีใชพิจารณา t-Distribution 
 F    แทน คาท่ีใชพิจารณา F-Distribution 
 Sig.   แทน คานัยสําคัญทางสถิติ 
 df    แทน ระดับชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS    แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนนเบี่ยงเบนจากคาเฉล่ีย (Sum of Square) 
 MS    แทน คาเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนนเบีย่งเบนจากคาเฉลีย่ (Mean Square) 
 Adjusted R2 แทน สัมประสิทธิ์ของการทํานายที่ปรับแลว 
 B    แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตวัพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 Beta   แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตวัพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 *    แทน คาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาวิจัยครั้งน้ี แบงออกเปน 
5 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จําแนกตามเพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และอายกุารทํางาน 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอ
บรรยากาศองคการและความคดิเห็นตอลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรู 
 ตอนที่ 3  การวิเคราะหเพื่อการทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี 

1. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอบรรยากาศองคการโดยรวม และ
เปนรายดาน จําแนกตามเพศ และประเภทบุคลากร โดยใชคาที (t-test) จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และอายุ
การทํางาน และใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณี  
พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทําการทดสอบเปนรายคูโดยใชวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s Model)  

2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวม และรายดาน โดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหลักษณะบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประเภทบุคลากร และอายุการทาํงาน ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 จํานวน และคารอยละของลักษณะบุคลากร 
 

ขอมูลลกัษณะของบุคลากรของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
เพศ ชาย  107 30.10 
 หญิง  249 69.90 
 รวม  356 100.00 
อายุ 20 ป – 30 ป  70 19.70 
 31 ป – 40 ป  94 26.40 
 41 ป – 50 ป  100 28.10 
 51 ป – 60 ป  92 25.80 
 รวม  356 100.00 
ระดับการศึกษา ตํ่ากวามัธยมศึกษาตน  21 5.90 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  9 2.50 
 ปวส./อนุปริญญา  16 4.50 
 ปริญญาตรี  93 26.10 
 ปริญญาโท  113 31.70 
 ปริญญาเอก  104 29.20 
 รวม  356 100.00 
ประเภทบุคลากร สายวชิาการ  178 50.00 
 สายสนับสนุนวชิาการ  178 50.00 
 รวม  356 100.00 
อายุการทํางาน ไมเกิน 5 ป  86 24.20 
 6 ป – 10 ป  58 16.30 
 11 ป – 15 ป  79 22.20 
 16 ป – 20 ป  49 13.80 
 21 ปขึ้นไป  84 23.60 
 รวม  356 100.00 
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 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหลักษณะของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดผลสรุปดังน้ี 
 เพศ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิงมีจํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 69.9 และเปนชาย จํานวน 
107 คน คิดเปนรอยละ 30.10  
 
 อายุ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 41 ป – 50 ป จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 28.10 
รองลงมา คือ อายุระหวาง 31 ป – 40 ป จํานวน 94 คน อายุระหวาง 51 ป – 60 ป จํานวน 92 คน และอายุ
ระหวาง 20 ป – 30 ป จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 26.40, 25.80 และ 19.70 ตามลําดับ 
 
 ระดับการศึกษา 
 จํานวนผูตอบแบบสอบถามที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทมีจํานวนสูงสุด 113 คน คิดเปนรอยละ 
31.70 ระดับปริญญาเอก จํานวน 104 คน ระดับปริญญาตรี จํานวน 93 คน ระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน 
จํานวน 21 คน ระดับ ปวส./อนุปริญญา จํานวน 16 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 29.20, 26.10, 5.90, 4.50 และ 2.50 ตามลําดับ 
 

ประเภทบุคลากร 
 ผูตอบแบบสอบถามแบงเปน สายวิชาการ จํานวน 178 คน และสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 178 คน 
คิดเปนรอยละ 50.00 เทาๆ กัน 
 

อายุการทํางาน 
  ผูตอบแบบสอบถามในแตละกลุมอายุการทํางาน แบงเปน อายุการทํางานไมเกิน 5 ป จํานวน 86 คน 
คิดเปนรอยละ 24.20  รองลงมา คือ อายุการทํางาน 21 ปขึ้นไป จํานวน 84 คน  อายุการทํางาน 11 ป – 15 ป 
จํานวน 79 คน  อายุการทํางาน 6 ป – 10 ป  จํานวน 58 คน และอายุการทํางาน 16 ป – 20 ป จํานวน 49 คน 
คิดเปนรอยละ 23.60, 22.20, 16.30 และ 13.80 ตามลําดับ 
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 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอ
บรรยากาศองคการและความคิดเห็นตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังแสดง
ในตาราง 3 - 4 
 
ตาราง 3 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ 
 

n = 356 ขอ บรรยากาศองคการ 
 S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น

 ความทาทายและความรับผิดชอบ    
1 การเปลี่ยนแปลงไมวาจะดีหรือไม ลวนเปนโอกาสที่จะเกิดการเรียนรูสิ่งใหมๆ 3.93 .768 มาก 

2 งานที่มีอุปสรรคและยากเปนความทาทายที่นาลอง 3.96 .649 มาก 

3 บุคลากรตองการทํางานที่ทาทายความสามารถ แมวาจะทําใหภาระงาน และ 3.92 .708 มาก 

 ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น    
      รวม 3.93 0.540 มาก 

     
 การใหรางวลัและการลงโทษ    
4 ในหนวยงานแมจะมีการทํางานผิดพลาดก็ไมมีการกลาวโทษ/ตําหนิ/ตักเตือน 2.67 1.040 ปานกลาง 
5 ในหนวยงานเมื่อปฏิบัติงานดี มีประสิทธิภาพ มักไดรับคําชมเชย 3.43 .975 มาก 

6 ในหนวยงานมีการใหผลตอบแทนอื่นๆ เพื่อกระตุนใหเกิดการทํางานที่มี 2.92 .940 ปานกลาง 
 ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
      รวม 3.00 0.634 ปานกลาง 
     
 ความขัดแยง    
7 บุคลากรมีทัศนคติเกี่ยวกับการทํางานเหมือนเพ่ือนรวมงาน ทําใหผลงานที่ทํา 2.78 .905 ปานกลาง 
 ออกมาน้ันเหมือนกับเพื่อนรวมงาน    
8 บุคลากรใชวิธีการทํางานที่ไมแตกตางหรือไมขดัแยงกับผูอื่น 3.38 1.054 ปานกลาง 
9 บุคลากรไมมีความขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน อันเน่ืองมาจากทรัพยากรของ

หนวยงาน 
3.50 .815 มาก 

      รวม 3.22 1.032 ปานกลาง 
     

 

X
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

n = 356 ขอ บรรยากาศองคการ 
 S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น

 มาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง    
10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานมีความเหมาะสมและเที่ยงตรง 3.17 1.043 ปานกลาง 
11 ผลจากการประเมินทําใหบุคลากรปรับปรุง แกไขขอผิดพลาดของตนเอง 3.44 .922 มาก 

12 การยอมรับและเห็นดวยกับผลการประเมิน 3.50 .867 มาก 

      รวม 3.37 0.738 ปานกลาง 
     
 การเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง    

13 ในหนวยงานมีการเปดโอกาสใหบุคลากรเรียนรูดวยการทดลองทํางาน 3.45 1.004 มาก 

 โดยวิธีใหมๆหรือแตกตางไปจากเดิม    
14 ในหนวยงานมีการสงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสสรางสรรคผลงานใหมๆ 3.46 .938 มาก 

15 ในหนวยงานมีการสงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรทดลองทําสิ่งใหม 3.13 1.003 ปานกลาง 
 โดยไมคํานึงวาผลลัพธของงานจะดีหรือไมก็ตาม    
      รวม 3.34 0.834 ปานกลาง 
     
 การทํางานเปนทีม    

16 หนวยงานสนับสนุนใหบุคลากรมีการทํางานเปนทีม 3.72 .905 มาก 

17 หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรมีการเอื้อเฟอ แบงปน ขอมูลระหวางกัน 3.69 .832 มาก 

18 หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรทํางานดวยความเต็มใจและเสียสละ 3.71 .826 มาก 

      รวม 3.70 0.756 มาก 

      รวมความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ 3.43 0.425 มาก 
 
 จากตาราง 3 สามารถสรุปไดวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบับรรยากาศองคการโดยรวมของบุคลากร
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒอยูในระดับมาก (   = 3.43, S.D.= 0.425) ซึ่งสามารถจําแนกระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับบรรยากาศองคการ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยท่ีสุดไดดังน้ี  

1. ดานความทาทายและความรับผิดชอบ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศ
องคการดานความทาทายและความรับผิดชอบโดยรวมในระดับมาก (  = 3.93, S.D.= 0.708) และเมื่อพิจารณาราย
ขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอความทาทายและความรับผิดชอบในองคกรทุกดานในระดับมาก 

X

X

X
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โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่น คือ งานที่มีอุปสรรคและยากเปนความทาทายที่นาลอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 
รองลงมา ไดแก การเปลี่ยนแปลงไมวาจะดีหรือไม ลวนเปนโอกาสที่จะเกิดการเรียนรูสิ่งใหมๆ และบุคลากรตองการทํางาน 
ท่ีทาทายความสามารถ แมวาจะทําใหภาระงานและความรับผิดชอบเพิม่ขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.93 และ 3.92 
ตามลําดับ  

2. ดานการทํางานเปนทีม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองคการดาน
การทํางานเปนทีมโดยรวมในระดับมาก (   = 3.70, S.D.= 0.854) และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงกวาดานอื่น คือ หนวยงานสนับสนุนใหบุคลากรมีการทํางานเปนทีม รองลงมา คือ หนวยงานสงเสริมใหบุคลากร
ทํางานดวยความเต็มใจและเสียสละ และหนวยงานสงเสริมใหบุคลากรมีการเอื้อเฟอ แบงปน ขอมูลระหวางกันอยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.72, 3.71 และ 3.69 ตามลําดับ 

3. ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บรรยากาศองคการดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวังโดยรวมในระดับปานกลาง (   = 3.37, S.D.= 
0.944) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก ในดานบุคลากรยอมรับและ
เห็นดวยกับผลการประเมิน และผลจากการประเมินทําใหบุคลากรปรับปรุง แกไขขอผิดพลาดของตนเอง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 และ 3.44 ตามลําดับ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานมีความเหมาะสมและ
เท่ียงตรงอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17  

4. ดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บรรยากาศองคการดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลองโดยรวมในระดับปานกลาง (   = 3.34, S.D.= 
0.982) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก ในดานหนวยงานมีการ
สงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสสรางสรรคผลงานใหมๆ และหนวยงานมีการเปดโอกาสใหบุคลากรเรยีนรูดวย
การทดลองทํางานโดยวิธีใหมๆ หรือแตกตางไปจากเดิม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 และ 3.45 ตามลําดับ และใน
หนวยงานมีการสงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรทดลองทําสิง่ใหม โดยไมคํานึงวาผลลพัธของงานจะดีหรอืไมก็ตามอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.13  

5. ดานความขัดแยง พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกี่ยวกับบรรยากาศองคการดานความ
ขัดแยงโดยรวมในระดับปานกลาง (   = 3.22, S.D.= 1.032) และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดับมาก ในดานบุคลากรไมมีความขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน อันเน่ืองมาจากทรัพยากรของ 
หนวยงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 และบุคลากรใชวิธีการทํางานที่ไมแตกตางหรือไมขัดแยงกับผูอื่น และบุคลากรมี
ทัศนคติเกี่ยวกบัการทํางานเหมือนเพื่อนรวมงาน ทําใหผลงานที่ทําออกมาน้ันเหมือนกับเพื่อนรวมงานอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 และ 2.78 ตามลําดับ 

6. ดานการใหรางวลัและการลงโทษ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ดานการใหรางวลัและการลงโทษโดยรวมในระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D.= 0.985) และเมื่อพิจารณารายขอ 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมาก ในดานหนวยงานเมื่อปฏิบัติงานดี มีประสิทธิภาพ มักไดรับคํา
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ชมเชย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 และในหนวยงานมีการใหผลตอบแทนอื่นๆ เพื่อกระตุนใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และในหนวยงานแมจะมกีารทํางานผิดพลาดก็ไมมีการกลาวโทษ/ตําหนิ/ตักเตือนอยูในระดับปานกลาง  โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.92 และ 2.67 ตามลําดับ 
ตาราง 4 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรู 
 

n = 356 ขอ องคการแหงการเรียนรู 
 S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น

 ดานการเปนบุคคลท่ีรอบรู (Personal mastery)    
1 ความสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหพรอมเรียนรูตลอดเวลา 3.97 .667 มาก 

2 การใฝท่ีจะเรียนรูสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา 4.04 .707 มาก 

3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทาํงานใหเหมาะสมตามสถานการณ 4.07 .680 มาก 

4 ปรารถนาเรียนรูสิ่งใหมๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง 4.10 .677 มาก 

 ใหบรรลุความสาํเร็จในชีวิตและความสําเร็จของหนวยงาน    
5 ความสามารถควบคุมจิตใจของตนเองใหเปดรับสิ่งใหมๆ 3.99 .667 มาก 

      รวม 4.03 0.680 มาก 

 ดานการมีแบบแผนความคิด (Mental models)    
6 การเขาใจบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบในตําแหนงงานของตนเอง 4.19 .700 มาก 

7 การมีอิสระในการคิดสรางสรรค เพื่อผลิตผลงานใหสอดคลอง 3.80 .843 มาก 

 กับเปาหมายของหนวยงาน    
8 การเขาใจบทบาทหนาท่ีของหนวยงานที่มีตอมหาวิทยาลัย 3.90 .732 มาก 

9 การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีปฏิบัติใหสอดคลองกับเปาหมายของ 3.76 .608 มาก 

 หนวยงาน    
      รวม 3.91 0.721 มาก 

 การสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Shared vision)    
10 การมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนของหนวยงาน 3.37 1.076 ปานกลาง 
11 การปรับทัศนะการทํางานใหสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน 3.55 .712 มาก 

12 การไดรับการพฒันาวิสัยทัศนของตนเองใหสอดคลองกับวสิัยทัศน 3.45 .787 มาก 

 ของหนวยงาน    
13 การมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นในการกําหนดรูปแบบหรือวิธีการ 3.46 .965 มาก 

 ทํางานในหนวยงาน    
      รวม 3.45 0.885 มาก 

X
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

n = 356 ขอ องคการแหงการเรียนรู 
 S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น

 ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team learning)    
14 เกิดการเรียนรูสิ่งใหมๆ รวมกับสมาชิกในทีมจากการสนทนา 3.59 .947 มาก 

 หรืออภิปราย เปนตน    
15 การแลกเปลีย่นความรู และรับประสบการณใหมๆ จากการทํางาน 3.77 .872 มาก 

 รวมกับสมาชิกในทีม    
16 การไดคิดสิ่งใหมหรือแตกตางจากเดิมจากการทํางานเปนทีม 3.63 .797 มาก 

17 การปฏิบัติงานสอดประสานรวมกับสมาชกิในทีมดวยความไววางใจตอกัน 3.77 .703 มาก 

      รวม 3.69 0.830 มาก 

 ดานการคิดอยางเปนระบบ (Systems thinking)    
18 การเห็นความเชื่อมโยงกันระหวางงานของตนเองกับฝาย และกับหนวยงาน 3.79 .743 มาก 

19 การเขาใจแนวทางการปฏิบัติงานของหนวยงานที่จะตองเปลี่ยนไป 3.85 .723 มาก 

 ตามกระแสโลก    
20 การศึกษาขอมูลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมอยางเปนระบบ  3.72 .753 มาก 

 เพื่อเตรียมพรอมหากมีการเปลี่ยนแปลงในงาน    
21 การวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ เพื่อใหผลงานมีความกระจาง 3.83 .714 มาก 

 และชัดเจน    
      รวม 3.79 0.733 มาก 

      รวมความคิดเห็นเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู 3.79 0.765 มาก 
 
 จากตาราง 4 พบวา บุคลากรมีลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยรวม อยูในระดับมาก (   = 3.79, S.D. = 0.765)  ซึ่งสามารถจําแนกลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรู  
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยท่ีสุดไดดังน้ี  

1. ดานการเปนบุคคลที่รอบรู (Personal mastery) พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะการเปน
องคการแหงการเรียนรูดานการเปนบุคคลท่ีรอบรูโดยรวมในระดับมาก (  = 4.03, S.D.= 0.680) และเมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเกี่ยวกับการปรารถนาเรียนรูสิ่งใหมๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองให
บรรลุความสําเร็จในชีวิตและความสําเร็จของหนวยงานอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 รองลงมา คือ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานใหเหมาะสมตามสถานการณ และการใฝท่ีจะเรียนรูสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา และ
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ความสามารถควบคุมจิตใจของตนเองใหเปดรับสิ่งใหมๆ และความสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหพรอม
เรียนรูตลอดเวลาอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.07, 4.04, 3.99 และ 3.97 ตามลําดับ  

2. ดานการมีแบบแผนความคิด (Mental models) พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะการเปน
องคการแหงการเรียนรูดานการมีแบบแผนความคิดโดยรวมในระดับมาก (  = 3.91, S.D.= 0.721) และเมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเกี่ยวกับการเขาใจบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบใน
ตําแหนงงานของตนเองอยูในระดับมาก รองลงมา คือ การเขาใจบทบาทหนาท่ีของหนวยงานที่มีตอมหาวิทยาลัย และ
การมีอิสระในการคิดสรางสรรค เพื่อผลิตผลงานใหสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน และการปรบัเปลี่ยน    
วิธีคิดและวิธีปฏิบัติใหสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90, 3.80 และ 3.76 ตามลําดับ 

3. ดานการคิดอยางเปนระบบ (Systems thinking) พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะการเปน
องคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบโดยรวมในระดับมาก (  = 3.79, S.D. = 0.733) และเมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเกี่ยวกับการเขาใจแนวทางการ ปฏิบัติงานของหนวยงานที่จะตอง
เปลี่ยนไปตามกระแสโลกอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 รองลงมา คือ การวางแผนการทํางานอยางเปน
ระบบเพื่อใหผลงานมีความกระจางและชัดเจน และการเห็นความเชื่อมโยงกันระหวางงานของตนเองกับฝายและกับ
หนวยงาน และการศึกษาขอมูลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมอยางเปนระบบ เพื่อเตรียมพรอมหากมีการเปลี่ยนแปลงใน
งานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.83, 3.79 และ 3.72 ตามลําดับ 

4. ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team learning) พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะการเปน 
องคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบโดยรวมในระดับมาก (   = 3.69, S.D. = 0.830) และเมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู และรับประสบการณใหมๆ จากการ
ทํางานรวมกับสมาชิกในทีม และการปฏิบัติงานสอดประสานรวมกับสมาชิกในทีมดวยความไววางใจตอกันอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 และการไดคิดสิ่งใหมหรือแตกตางจากเดิมจากการทํางานเปนทีม และเกิดการ
เรียนรูสิ่งใหมๆ รวมกับสมาชิกในทีมจากการสนทนาหรืออภิปรายอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และ 
3.59 ตามลําดับ 

5. ดานการสรางวสิยัทัศนรวมกัน (Shared vision) พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะการเปน     
องคการแหงการเรียนรูดานการสรางวสิัยทัศนรวมกันโดยรวมอยูในระดับมาก (   = 3.45,  S.D. = 0.885) และเมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเกี่ยวกับการปรับทัศนะการทํางานใหสอดคลองกับเปาหมาย
ของหนวยงานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 รองลงมา คือ การมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นในการกําหนด  
รูปแบบหรือวิธีการทํางานในหนวยงาน และการไดรับการพัฒนาวิสัยทัศนของตนเองใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
หนวยงานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 และ 3.45 ตามลําดับ  และบุคลากรมีสวนรวมในการกาํหนด
เปาหมาย วิสัยทัศนของหนวยงานอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 
 
 

X

X

X

X
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 ตอนที่ 3  การวเิคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 เปนการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน แสดงผลการศึกษาตามตาราง ดังน้ี  
 สมมติฐานขอท่ี 1 ลักษณะบุคลากรประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และอายุ
การทํางาน มีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรู ซึ่งแบงเปนสมมติฐานยอยตามลักษณะบุคลากร ดังน้ี 

1.1 เพศมีความสัมพันธกับลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรู สถิติท่ีใชในการวิเคราะหจะใชการ
ทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยางทัง้สองกลุมเปนอิสระตอกัน (Independent Sample t-test) และการทดสอบ
สมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ัน 95%  ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา  Sig. (2-tailed) มีคา
นอยกวา .05 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติ ดังน้ี  

H0 :  เพศชายและหญิงมีคาเฉลี่ยของลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูไมแตกตางกัน 
H1 :  เพศชายและหญิงมีคาเฉลี่ยของลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูแตกตางกัน 
 

ตาราง 5  การวิเคราะหลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ จําแนก  
    ตามเพศ 
 

เพศชาย 
(n = 107) 

เพศหญิง 
(n = 249 ) องคการแหงการเรียนรู 

 S.D.  S.D. 

t df Sig. 

1. ดานการเปนบุคคลที่รอบรู 4.03 .54 4.03 .54 -.095 354 .924 
2. ดานการมีแบบแผนความคิด 3.80 .47 3.95 .55 -2.449* 354 .015 
3. ดานการสรางวิสัยทัศนรวมกนั 3.35 .69 3.50 .75 -1.761 354 .079 
4. ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม 3.61 .61 3.71 .74 -1.259 354 .209 
5. ดานการคิดอยางเปนระบบ 3.68 .51 3.84 .62 -2.312* 354 .021 

รวม 3.69 .42 3.81 .54 -2.119* 253.62
4 

.035 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 5 พบวา บุคลากร มศว เพศชายและหญิงมีคาเฉลี่ยของลักษณะการเปนองคการแหงการ
เรียนรูโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยบุคลากรเพศหญิงมีลักษณะการเปนองคการ
แหงการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 และบุคลากรเพศชายมีลักษณะองคประกอบ
ขององคการแหงการเรียนรูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69  

X X
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 เม่ือวิเคราะหลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายดาน  
จําแนกตามเพศ  พบวา  

1.1.1 ดานการเปนบุคคลท่ีรอบรู พบวา คานัยสําคัญ (Sig.) มีคาเทากับ .924 ซึ่งมากกวา .05 น่ัน
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศชายและหญิงมีคาเฉลี่ยของ
ลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ไดต้ังไวอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 

1.1.2 ดานการมีแบบแผนความคิด พบวา คานัยสําคัญ (Sig.) มีคาเทากับ .015 ซึ่งนอยกวา .05 
น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศชายและหญิงมีคาเฉลี่ย
ของลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูแตกตางกัน โดยเพศหญิงมีคาเฉลี่ยดานการมีแบบแผนความคิด 
เทากับ 3.95 ซึ่งมากกวาเพศชายท่ีมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.80 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ไดต้ังไวอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 

1.1.3 ดานการสรางวิสยัทัศนรวมกัน พบวา คานัยสําคัญ (Sig.) มีคาเทากับ .079 ซึง่มากกวา .05 
น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศชายและหญิงมีคาเฉลี่ย
ของลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ไดต้ังไวอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

1.1.4 ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม พบวา คานัยสําคัญ (Sig.) มีคาเทากับ .209 ซึ่งมากกวา .05 
น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศชายและหญิงมีคาเฉลี่ย
ของลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ไดต้ังไวอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

1.1.5 ดานการคิดอยางเปนระบบ พบวา คานัยสําคัญ (Sig.) มีคาเทากับ .021 ซึ่งนอยกวา .05 น่ัน
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศชายและหญิงมีคาเฉลี่ยของ
ลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูแตกตางกัน โดยเพศหญิงมีคาเฉลี่ยดานการคิดอยางเปนระบบ เทากับ 
3.84 ซึ่งมากกวาเพศชายท่ีมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.68  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ไดต้ังไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
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1.2 เปรียบเทียบกลุมอายุกับลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรู สถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการ
ทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way 
ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือ
คา Sig. มีคานอยกวา .05 และถาขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคาเฉลี่ย
อยางนอยหนึ่งคูท่ีแตกตางกันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ
Scheffe เพื่อหาวาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติ ดังน้ี 

H0 :  คาเฉลี่ยของลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูของทุกกลุมอายุไมแตกตางกัน 
H1 :  คาเฉลี่ยของลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางนอย 2 กลุมอายุแตกตางกัน 
 

ตาราง 6 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของลักษณะการเปนองคการแหงการเรยีนรู โดยรวมและรายดาน   
    จําแนกตามอายุ 
 

องคการแหงการเรียนรู แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

1. ดานการเปนบุคคลที่รอบรู ระหวางกลุม 3 3.114 1.038 3.586* .014
 ภายในกลุม 352 101.866 .289  
 รวม 355 104.980    
2. ดานการมีแบบแผนความคิด ระหวางกลุม 3 7.055 2.352 8.711* .000
 ภายในกลุม 352 95.033 .270  
 รวม 355 102.088    
3. ดานการสรางวิสัยทัศนรวมกนั ระหวางกลุม 3 7.168 2.389 4.472* .004
 ภายในกลุม 352 188.072 .534  
 รวม 355 195.241    
4. ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ระหวางกลุม 3 6.554 2.185 4.451* .004
 ภายในกลุม 352 172.774 .491  
 รวม 355 179.328    
5. ดานการคิดอยางเปนระบบ ระหวางกลุม 3 8.120 2.707 7.983* .000
 ภายในกลุม 352 119.345 .339  
 รวม 355 127.465    
องคการแหงการเรียนรูโดยรวม ระหวางกลุม 3 5.880 1.960 7.834* .000
 ภายในกลุม 352 88.065 .250  
 รวม 355 93.946    
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบอายุของบุคลากร มศว กับลักษณะการเปนองคการแหงการ
เรียนรูโดยรวมและรายดาน จําแนกตามอายุ พบวา องคประกอบของการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวมมีคา 
Sig. เทากับ .000 และองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูรายดาน ประกอบดวย ดานการเปนบุคคลที่รอบรู มี
คา Sig. เทากับ .014 และดานการมีแบบแผนความคิด มีคา Sig. เทากับ .000 และดานการสรางวสิัยทัศน  รวมกนั มี
คา Sig. เทากับ .004 และดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม มีคา Sig. เทากับ .004 และดานการคิด   อยางเปนระบบ มีคา 
Sig. เทากับ .000 ซึ่งทุกดานมีนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา .05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาเฉล่ียของลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางนอย 2 กลุมอายุ
แตกตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ไดต้ังไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเพื่อใหทราบวาคาเฉลี่ย
รายคูใดบางที่แตกตางกัน ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย รายคูของระดับ
อายุ ดวยวิธีของ Scheffe ดังน้ี 
 
ตาราง 7 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเปนบุคคลที่รอบรู   
    จําแนกตามอายุ 
 

กลุมอาย ุ
อายุ 20 – 30 ป อายุ 31 – 40 ป อายุ 41 – 50 ป อายุ 51 – 60 ป กลุมอาย ุ  

4.00 3.97 3.97 4.19 
อายุ 20 – 30 ป 4.00  -.03 -.03 .19 

   (.995) (.990) (.164) 
อายุ 31 – 40 ป 3.97   .00 .22 

    (1.000) (.058) 
อายุ 41 – 50 ป 3.97    .22* 

     (.045) 
อายุ 51 – 60 ป 4.19     

      

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง7 พบวา กลุมอายุท่ีมีความแตกตางในลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก กลุมอายุระหวาง 41 – 50 ป กับกลุมอายุระหวาง 51 – 60 ป โดยบุคลากร มศว ท่ีมี
กลุมอายุระหวาง 51 – 60 ป มีลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเปนบุคคลท่ีรอบรูสูงกวาบุคลากรที่มี
กลุมอายรุะหวาง 41 – 50 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .22 

XX
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ตาราง 8 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการมีแบบแผนความคิด  
    จําแนกตามอายุ 
 

กลุมอาย ุ
อายุ 20 – 30 ป อายุ 31 – 40 ป อายุ 41 – 50 ป อายุ 51 – 60 ป กลุมอาย ุ  

3.71 3.83 3.93 4.11 
อายุ 20 – 30 ป 3.71  .12 .22 .40* 

   (.520) (.066) (.000) 
อายุ 31 – 40 ป 3.83   .10 .28* 

    (.657) (.005) 
อายุ 41 – 50 ป 3.93    .18 

     (.121) 
อายุ 51 – 60 ป 4.11     

      

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 8 พบวา กลุมอายุท่ีมีความแตกตางในลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางมี       
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก กลุมอายรุะหวาง 51 – 60 ป กับกลุมอายุระหวาง 20 – 30 ป โดยบุคลากร 
มศว ท่ีมีกลุมอายุระหวาง 51 – 60 ป มีลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการมีแบบแผนความคิดสูงกวา
บุคลากรที่มีกลุมอายุระหวาง 20 – 30 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .40 
 กลุมอายุท่ีมีความแตกตางในลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ไดแก กลุมอายุระหวาง 51 – 60 ป กับกลุมอายุระหวาง 31 – 40 ป โดยบุคลากร มศว ท่ีมีกลุมอายุระหวาง 
51 – 60 ป มีลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการมีแบบแผนความคิด  สูงกวาบุคลากรที่มีกลุมอายุ
ระหวาง 31 – 40 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .28 
 
 
 
 
 
 

XX
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ตาราง 9 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการสรางวิสัยทัศนรวมกัน  
    จําแนกตามอายุ 
 

กลุมอาย ุ
อายุ 20 – 30 ป อายุ 31 – 40 ป อายุ 41 – 50 ป อายุ 51 – 60 ป กลุมอาย ุ  

3.31 3.31 3.50 3.65 
อายุ 20 – 30 ป 3.31  .00 .19 .34* 

   (1.000) (.448) (.034) 
อายุ 31 – 40 ป 3.31   .19 .34* 

    (.385) (.019) 
อายุ 41 – 50 ป 3.50    .15 

     (.527) 
อายุ 51 – 60 ป 3.65     

      

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 9 พบวา กลุมอายุท่ีมีความแตกตางในลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก กลุมอายรุะหวาง 51 – 60 ป กับกลุมอายุระหวาง 20 – 30 ป โดยบุคลากร 
มศว ท่ีมีกลุมอายุระหวาง 51 – 60 ป มีลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการสรางวิสัยทัศนรวมกนัสูง
กวาบุคลากรที่มีกลุมอายุระหวาง 20 – 30 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .34 
 กลุมอายุท่ีมีความแตกตางในลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ไดแก กลุมอายุระหวาง 51 – 60 ป กับกลุมอายุระหวาง 31 – 40 ป โดยบุคลากร มศว ท่ีมีกลุมอายุระหวาง 
51 – 60 ป มีลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการสรางวิสัยทัศนรวมกันสูงกวาบุคลากรที่มีกลุมอายุ
ระหวาง 31 – 40 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .34 
 
 
 
 
 
 

XX
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ตาราง 10 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกนัเปนทีม  
    จําแนกตามอายุ 
 

กลุมอาย ุ
อายุ 20 – 30 ป อายุ 31 – 40 ป อายุ 41 – 50 ป อายุ 51 – 60 ป กลุมอาย ุ  

3.58 3.55 3.68 3.89 
อายุ 20 – 30 ป 3.58  -.03 .10 .31* 

   (.993) (.833) (.048) 
อายุ 31 – 40 ป 3.55   .13 .34* 

    (.620) (.011) 
อายุ 41 – 50 ป 3.68    .21 

     (.225) 
อายุ 51 – 60 ป 3.89     

      

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 10 พบวา กลุมอายุท่ีมีความแตกตางในลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก กลุมอายรุะหวาง 51 – 60 ป กับกลุมอายุระหวาง 20 – 30 ป โดยบุคลากร 
มศว ท่ีมีกลุมอายุระหวาง 51 – 60 ป มีลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมสูงกวา
บุคลากรที่มีกลุมอายุระหวาง 20 – 30 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .31 
 กลุมอายุท่ีมีความแตกตางในลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ไดแก กลุมอายุระหวาง 51 – 60 ป กับกลุมอายุระหวาง 31 – 40 ป โดยบุคลากร มศว ท่ีมีกลุมอายุระหวาง 
51 – 60 ป มีลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกนัเปนทีมสูงกวาบุคลากรที่มีกลุมอายุ
ระหวาง 31 – 40 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .34 
 
 
 
 
 
 
 

XX
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ตาราง 11 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบ   
    จําแนกตามอายุ 
 

กลุมอาย ุ
อายุ 20 – 30 ป อายุ 31 – 40 ป อายุ 41 – 50 ป อายุ 51 – 60 ป กลุมอาย ุ  

3.68 3.67 3.76 4.04 
อายุ 20 – 30 ป 3.68  -.01 .08 .36* 

   (.999) (.863) (.002) 
อายุ 31 – 40 ป 3.67   .09 .37* 

    (.751) (.000) 
อายุ 41 – 50 ป 3.76    .28* 

     (.012) 
อายุ 51 – 60 ป 4.04     

      

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 11 พบวา กลุมอายุท่ีมีความแตกตางในลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางมี     
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก กลุมอายรุะหวาง 51 – 60 ป กับกลุมอายุระหวาง 20 – 30 ป โดยบุคลากร 
มศว ท่ีมีกลุมอายุระหวาง 51 – 60 ป มีลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบสูงกวา
บุคลากรที่มีกลุมอายรุะหวาง 20 – 30 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .36 
 กลุมอายุท่ีมีความแตกตางในลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ไดแก กลุมอายุระหวาง 51 – 60 ป กับกลุมอายุระหวาง 31 – 40 ป โดยบุคลากร มศว ท่ีมีกลุมอายุระหวาง 
51 – 60 ป มีลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบสูงกวาบุคลากรที่มีกลุมอายุระหวาง 
31 – 40 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .37 
 กลุมอายุท่ีมีความแตกตางในลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ไดแก กลุมอายุระหวาง 51 – 60 ป กับกลุมอายุระหวาง 41 – 50 ป โดยบุคลากร มศว ท่ีมีกลุมอายุระหวาง 
51 – 60 ป มีลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบสูงกวาบุคลากรที่มีกลุมอายุระหวาง 
41 – 50 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .28 
 
 
 

X
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1.3 เปรียบเทียบระดบัการศกึษากับลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรู สถิติท่ีใชในการวิเคราะหจะใช

การทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way 
ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังน้ัน จะปฏเิสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา F 
มีคานอยกวา .05 และถาขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคาเฉลี่ยอยางนอย
หน่ึงคูท่ีแตกตางกันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Scheffe เพื่อหา
วาเฉลีย่คูใดบางแตกตางกนัท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติ ดังน้ี 

H0 :  คาเฉลี่ยของลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูของทุกระดบัการศึกษาไมแตกตางกัน 
H1 :  คาเฉลี่ยของลักษณะการเปนองคการแหงการเรยีนรูอยางนอย 2 ระดับการศึกษาแตกตางกัน 

 
ตาราง 12 การวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยรวม และราย 
    ดาน  จําแนกตามระดับการศึกษา โดยทําการจัดกลุมใหมเปน 3 กลุม คือ สูงสุดไมเกินปริญญาตรี  ปริญญาโท   
    และปริญญาเอก 
 
องคประกอบองคการแหงการเรียนรู แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

1. ดานการเปนบุคคลที่รอบรู ระหวางกลุม 2 .801 .400 1.35 .259
 ภายในกลุม 353 104.179 .295    
 รวม 355 104.980      
2. ดานการมีแบบแผนความคิด ระหวางกลุม 2 6.136 3.068 11.28* .000
 ภายในกลุม 353 95.952 .272    
 รวม 355 102.088      
3. ดานการสรางวิสัยทัศนรวมกนั ระหวางกลุม 2 10.651 5.326 10.18* .000
 ภายในกลุม 353 184.590 .523    
 รวม 355 195.241      
4. ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ระหวางกลุม 2 20.284 10.142 22.51* .000
 ภายในกลุม 353 159.044 .451    
 รวม 355 179.328      
5. ดานการคิดอยางเปนระบบ ระหวางกลุม 2 8.653 4.326 12.85* .000
 ภายในกลุม 353 118.812 .337  
 รวม 355 127.465    
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ตาราง 12 (ตอ) 
 
องคประกอบองคการแหงการเรียนรู แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

องคการแหงการเรียนรูโดยรวม ระหวางกลุม 2 7.686 3.843 14.98* .000
 ภายในกลุม 353 86.260 .244    
 รวม 355 93.946      
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการศึกษาของบุคลากร มศว กับลักษณะการเปน
องคการแหงการเรียนรูโดยรวมและรายดาน จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา องคประกอบของการเปนองคการ
แหงการเรียนรูดานการเปนบุคคลท่ีรอบรู มีคา Sig. เทากับ .259 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติมากกวา .05 น่ันคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาเฉลี่ยของลักษณะการเปนองคการแหงการ
เรียนรูดานการเปนบุคคลที่รอบรูของทุกระดับการศึกษาไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ไดต้ังไวอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ระดับการศึกษาของบุคลากร มศว กับลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวมมีคา Sig. เทากับ 
.000 และดานการมีแบบแผนความคิด มีคา Sig. เทากับ .000 และดานการสรางวิสยัทัศนรวมกัน มีคา Sig. เทากับ 
.000 และดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม มีคา Sig. เทากับ .000 และดานการคิดอยางเปนระบบ มีคา Sig. เทากับ 
.000 ซึ่งทุกดานมีนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา .05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา คาเฉลี่ยของลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางนอย 2 ระดับการศึกษาแตกตางกัน 
ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานที่ไดต้ังไวอยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 และเพื่อใหทราบวาคาเฉลี่ยรายคูใดบาง
ท่ีแตกตางกัน ผูวิจัยจงึไดทําการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยรายคู ดวยวิธีของ Scheffe 
ดังน้ี 
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ตาราง 13 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่รายคูของลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการมีแบบแผนความคิด  
    จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
สูงสุดไมเกินปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ระดับการศึกษา 

 

 

3.75 3.96 4.06 
สูงสุดไมเกินปริญญาตรี 3.75  .21* .31* 

   (.005) (.000) 
ปริญญาโท 3.96   .10 

    (.439) 
ปริญญาเอก 4.06    

     

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 13 พบวา บุคลากร มศว ในแตละระดับการศึกษาที่มีความแตกตางกันในลักษณะการเปน
องคการแหงการเรียนรูดานการมีแบบแผนความคิดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก กลุมท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงสุดไมเกินปริญญาตรี กับกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท โดยกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท      
มีลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการมีแบบแผนความคิดสูงกวาบุคลากรในกลุมท่ีมีระดับการศึกษา  
สูงสุดไมเกินปริญญาตรี โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .21 
 บุคลากร มศว ในแตละระดบัการศึกษาที่มีความแตกตางกนัในลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรู
ดานการมีแบบแผนความคิดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก กลุมท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดไมเกิน
ปริญญาตรี กับกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาเอก โดยกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาเอกมีลักษณะการเปน 
องคการแหงการเรียนรูดานการมีแบบแผนความคิดสูงกวาบุคลากรในกลุมท่ีมีระดับการศกึษาสูงสุดไมเกินปริญญาตร ี
โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .31 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตาราง 14 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่รายคูของลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการสรางวิสัยทัศนรวมกนั  
    จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
สูงสุดไมเกินปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ระดับการศึกษา 

 

 

3.26 3.48 3.68 
สูงสุดไมเกินปริญญาตรี 3.26  .22* .42* 

   (.046) (.000) 
ปริญญาโท 3.48   .20 

    (.152) 
ปริญญาเอก 3.68    

     

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 14 พบวา บุคลากร มศว ในแตละระดับการศึกษาที่มีความแตกตางกันในลักษณะการเปน
องคการแหงการเรียนรูดานการสรางวสิัยทัศนรวมกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก กลุมท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงสุดไมเกินปริญญาตรี กับกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท โดยกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทมี
ลักษณะการเปนองคการแหงการเรยีนรูดานการสรางวสิัยทัศนรวมกันสูงกวาบุคลากรในกลุมท่ีมีระดับการศึกษา
สูงสุดไมเกินปริญญาตรี โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .22 
 บุคลากร มศว ในแตละระดบัการศึกษาที่มีความแตกตางกนัในลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรู
ดานการสรางวิสยัทัศนรวมกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก กลุมท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดไมเกิน
ปริญญาตรี กับกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาเอก โดยกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาเอกมีลักษณะการเปน  
องคการแหงการเรียนรูดานการสรางวสิัยทัศนรวมกันสูงกวาบุคลากรในกลุมท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดไมเกิน
ปริญญาตรี โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .42 
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ตาราง 15   การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกนัเปนทีม  
    จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
สูงสุดไมเกินปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ระดับการศึกษา 

 

 

3.39 3.80 3.94 
สูงสุดไมเกินปริญญาตรี 3.39  .41* .14* 

   (.000) (.000) 
ปริญญาโท 3.80   .14 

    (.266) 
ปริญญาเอก 3.94    

     

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 15 พบวา บุคลากร มศว ในแตละระดับการศึกษาที่มีความแตกตางกันในลักษณะการเปน
องคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก กลุมท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงสุดไมเกินปริญญาตรี กับกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท โดยกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทมี
ลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมสูงกวาบุคลากรในกลุมท่ีมีระดับการศึกษา
สูงสุดไมเกินปริญญาตรี โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .41 
 บุคลากร มศว ในแตละระดบัการศึกษาที่มีความแตกตางกนัในลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรู
ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก กลุมท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดไมเกิน
ปริญญาตรี กับกลุมท่ีมีระดับการศกึษาปริญญาเอก โดยกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาเอกมีลักษณะการเปน 
องคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมสูงกวาบุคลากรในกลุมท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดไมเกิน
ปริญญาตรี โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .14 
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ตาราง 16 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่รายคูของลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบ  
    จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
สูงสุดไมเกินปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ระดับการศึกษา 

 

 

3.60 3.91 3.93 
สูงสุดไมเกินปริญญาตรี 3.60  .31* .33* 

   (.000) (.000) 
ปริญญาโท 3.91   .02 

    (.956) 
ปริญญาเอก 3.93    

     

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 16 พบวา บุคลากร มศว ในแตละระดับการศึกษาที่มีความแตกตางกันในลักษณะการเปน
องคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก กลุมท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงสุดไมเกินปริญญาตรี กับกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท โดยกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทมี
ลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบสูงกวาบุคลากรในกลุมท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุด
ไมเกินปริญญาตรี โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .31 
 บุคลากร มศว ในแตละระดบัการศึกษาที่มีความแตกตางกนัในลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรู
ดานการคิดอยางเปนระบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก กลุมท่ีมีระดับการศึกษาสูงสดุไมเกิน
ปริญญาตรี กับกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาเอก โดยกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาเอกมีลกัษณะการเปน
องคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบสูงกวาบุคลากรในกลุมท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดไมเกินปริญญา
ตรี โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .33 
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1.4 ประเภทบุคลากรมีความสัมพันธกับลักษณะการเปนองคการแหงการเรยีนรู    สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

จะใชการทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปนอิสระตอกัน (Independent Sample t-test)  และการ
ทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) มีคานอยกวา .05 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติ ดังน้ี 

H0 :  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมีคาเฉลี่ยของลักษณะการเปนองคการ 
  แหง การเรียนรูไมแตกตางกัน 
H1 :  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมีคาเฉลี่ยของลักษณะการเปนองคการ 
  แหงการเรียนรูแตกตางกัน 

 
ตาราง 17  การวิเคราะหลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
    จําแนกตามประเภทบุคลากร 
 

สายวชิาการ 
(n = 178) 

สายสนับสนุนวชิาการ
(n = 178 ) องคการแหงการเรียนรู 

 S.D.  S.D. 

t df Sig. 

1. ดานการเปนบุคคลที่รอบรู 4.03 .53 4.03 .55 -.078 354 .938 
2. ดานการมีแบบแผนความคิด 3.97 .53 3.84 .53 2.287* 354 .023 
3. ดานการสรางวิสัยทัศนรวมกนั 3.53 .72 3.37 .74 1.991* 354 .047 
4. ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม 3.82 .64 3.54 .75 3.719* 354 .000 
5. ดานการคิดอยางเปนระบบ 3.85 .54 3.74 .64 1.685 354 .093 

รวม 3.84 .49 3.71 .52 2.447* 354 .015 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 17 พบวา บุคลากร มศว สายวิชาการและสายสนบัสนุนวิชาการมีคาเฉลี่ยของลกัษณะการ
เปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยบุคลากรสายวชิาการมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71  
 เม่ือวิเคราะหลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายดาน  
พบวา  
 

X X
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1.4.1 ดานการเปนบุคคลท่ีรอบรู พบวา คานัยสําคัญ (Sig.) มีคาเทากับ .938 ซึ่งมากกวา .05 น่ัน

คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการมีคาเฉลี่ยของลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเปนบุคคลที่รอบรู ไมแตกตางกัน  ซึ่ง
ไมสอดคลองกบัสมมติฐานที่ไดต้ังไวอยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 

1.4.2 ดานการมีแบบแผนความคิด พบวา คานัยสําคัญ (Sig.) มีคาเทากับ .023 ซึ่งนอยกวา .05 
น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการมีคาเฉลี่ยของลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการมีแบบแผนความคิดแตกตางกัน โดย
บุคลากรสายวิชาการมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.97 ซึ่งมากกวาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.84 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ไดต้ังไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

1.4.3 ดานการสรางวิสยัทัศนรวมกัน พบวา คานัยสําคัญ (Sig.) มีคาเทากับ .047 ซึ่งนอยกวา .05 
น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการมีคาเฉลี่ยของลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการสรางวิสัยทัศนรวมกันแตกตางกัน 
โดยบุคลากรสายวิชาการมีคาเฉล่ีย เทากับ 3.53 ซึ่งมากกวาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.37 
ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานที่ไดต้ังไวอยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 

1.4.4 ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม พบวา คานัยสําคัญ (Sig.) มีคาเทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 
น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการมีคาเฉลี่ยของลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมแตกตางกัน 
โดยบุคลากรสายวิชาการมีคาเฉล่ีย เทากับ 3.82 ซึ่งมากกวาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.54 
ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานที่ไดต้ังไวอยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 

1.4.5 ดานการคิดอยางเปนระบบ พบวา คานัยสําคัญ (Sig.) มีคาเทากับ .093 ซึ่งมากกวา .05 น่ัน
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการมีคาเฉลี่ยของลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบ ไมแตกตางกัน  
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ไดต้ังไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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1.5 เปรียบเทียบกลุมอายุการทํางานกับลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรู สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 
คือ การทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way 
ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือ
คา F มีคานอยกวา .05 และถาขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคาเฉลี่ยอยาง
นอยหนึ่งคูท่ีแตกตางกันจะนําไปเปรียบเทียบเชงิซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Scheffe เพื่อ
หาวาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติ ดังน้ี 

H0 :  คาเฉลี่ยของลักษณะการเปนองคการแหงการเรยีนรูของทุกกลุมอายกุารทํางานไมแตกตางกัน 
H1 :  คาเฉลี่ยของลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางนอย 2 กลุมอายุการทํางาน 
  แตกตางกัน 

ตาราง 18  การวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวม  
    และรายดาน  จําแนกตามอายุการทํางาน 

องคการแหงการเรียนรู แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

1. ดานการเปนบุคคลที่รอบรู ระหวางกลุม 4 3.497 .874 3.02 .018
 ภายในกลุม 351 101.482 .289   
 รวม 355 104.980     
2. ดานการมีแบบแผนความคิด ระหวางกลุม 4 6.303 1.576 5.77* .000
 ภายในกลุม 351 95.785 .273   
 รวม 355 102.088     
3. ดานการสรางวิสัยทัศนรวมกนั ระหวางกลุม 4 10.256 2.564 4.86* .001
 ภายในกลุม 351 184.984 .527   
 รวม 355 195.241     
4. ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ระหวางกลุม 4 5.990 1.498 3.03* .018
 ภายในกลุม 351 173.338 .494   
 รวม 355 179.328     
5. ดานการคิดอยางเปนระบบ ระหวางกลุม 4 6.060 1.515 4.38* .002
 ภายในกลุม 351 121.405 .346    
 รวม 355 127.465    
องคการแหงการเรียนรูโดยรวม ระหวางกลุม 4 5.376 1.344 5.27* .000
 ภายในกลุม 351 88.570 .252   
 รวม 355 93.946     
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากตาราง 18 การวิเคราะหเปรียบเทียบกลุมอายุการทํางานของบุคลากร มศว กับลักษณะการเปน  
องคการแหงการเรียนรูโดยรวมและรายดาน จําแนกตามกลุมอายุการทํางาน พบวา องคประกอบของการเปน    
องคการแหงการเรียนรูโดยรวมมีคา Sig. เทากับ .000 และองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูรายดาน 
ประกอบดวย ดานการเปนบุคคลที่รอบรู มีคา Sig. เทากับ .018 และดานการมีแบบแผนความคิด มีคา Sig. เทากบั 
.000 และดานการสรางวสิัยทัศนรวมกัน มีคา Sig. เทากับ .001 และดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม มีคา Sig. เทากับ 
.018 และดานการคิดอยางเปนระบบ มีคา Sig. เทากับ .002 ซึ่งทุกดานมีนัยสําคัญทางสถติินอยกวา .05 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาเฉลี่ยของลักษณะ        องคประกอบ
การเปนองคการแหงการเรียนรูอยางนอย 2 กลุมอายุการทํางานแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ไดต้ังไว
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเพื่อใหทราบวาคาเฉลี่ยรายคูใดบางที่แตกตางกัน ผูวิจัยจึงไดทําการ
ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยรายคู ดวยวิธีของ Scheffe ดังน้ี 
 
ตาราง 19  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการมีแบบแผนความคิด   
    จําแนกตามอายุการทํางาน 
 

อายุการทํางาน 
ไมเกิน 5 ป  6 ป – 10 ป 11 ป – 15 ป 16 ป – 20 ป 21 ปขึ้นไป อายุการทํางาน  

3.75 3.97 3.95 3.75 4.08 
ไมเกิน 5 ป 3.75  .22 .20 .00 .33* 

   (.186) (.187) (1.000) (.002) 
 6 ป – 10 ป 3.97   -.02 -.22 .11 

    (1.000) (.301) (.827) 
11 ป – 15 ป 3.95    -.20 .13 

     (.323) (.657) 
16 ป – 20 ป 3.75     .33* 

      (.015) 
21 ปขึ้นไป 4.08      

       

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 
 

X
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 จากตาราง 19 พบวา กลุมอายกุารทํางานที่มีความแตกตางกันในลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก กลุมอายุการทาํงานไมเกิน 5 ป กับกลุมอายกุารทํางาน 21 ปขึ้นไป 
โดยบุคลากร มศว ท่ีมีกลุมอายุการทํางาน 21 ปขึ้นไปมีลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการมีแบบแผน
ความคิดสูงกวาบุคลากรที่มีกลุมอายุการทํางานไมเกนิ 5 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .33 
 กลุมอายุการทํางานที่มีความแตกตางกันในลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ไดแก กลุมอายุการทํางาน 16 – 20 ป กับกลุมอายุการทํางาน 21 ปขึ้นไป  โดยบุคลากร มศว    ท่ีมี
กลุมอายุการทํางาน 21 ปขึ้นไปมีลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการมีแบบแผนความคิดสูงกวา
บุคลากรที่มีอายุการทํางาน 16 – 20 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .33 
 
ตาราง 20 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการสรางวิสัยทัศนรวมกัน  
    จําแนกตามอายุการทํางาน 
 

อายุการทํางาน 
ไมเกิน 5 ป  6 ป – 10 ป 11 ป – 15 ป 16 ป – 20 ป 21 ปขึ้นไป อายุการทํางาน  

3.20 3.43 3.59 3.35 3.64 
ไมเกิน 5 ป 3.20  .23 .39* .15 .44* 

   (.481) (.020) (.862) (.005) 
 6 ป – 10 ป 3.43   .16 -.08 .21 

    (.810) (.987) (.612) 
11 ป – 15 ป 3.59    -.24 .05 

     (.505) (.997) 
16 ป – 20 ป 3.35     .29 

      (.311) 
21 ปขึ้นไป 3.64      

       

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 20 พบวา กลุมอายกุารทํางานที่มีความแตกตางกันในลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก กลุมอายุการทํางานไมเกิน 5 ป กับกลุมอายุการทํางาน 11 - 15 ป โดย
บุคลากร มศว ท่ีมีกลุมอายุการทํางาน 11 - 15 ป มีลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการสรางวสิัยทัศน
รวมกันสูงกวาบุคลากรที่มีกลุมอายุการทํางานไมเกิน 5 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .39 

X
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 กลุมอายุการทํางานที่มีความแตกตางกันในลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ไดแก กลุมอายุการทํางานไมเกิน 5 ป กับกลุมอายุการทํางาน 21 ปขึ้นไป  โดยบุคลากร มศว    ท่ีมี
กลุมอายุการทํางาน 21 ปขึ้นไปมีลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการสรางวิสยัทัศนรวมกันสงูกวา
บุคลากรที่มีกลุมอายุการทํางานไมเกิน 5 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .44 
 
ตาราง 21 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกนัเปนทีม  
    จําแนกตามอายุการทํางาน 
 

อายุการทํางาน 
ไมเกิน 5 ป  6 ป – 10 ป 11 ป – 15 ป 16 ป – 20 ป 21 ปขึ้นไป อายุการทํางาน  

3.46 3.73 3.76 3.69 3.80 
ไมเกิน 5 ป 3.46  .27 .30 .23 .34* 

   (.287) (.113) (.509) (.045) 
 6 ป – 10 ป 3.73   .03 -.04 .07 

    (.999) (.999) (.986) 
11 ป – 15 ป 3.76    -.07 .04 

     (.989) (.998) 
16 ป – 20 ป 3.69     .11 

      (.944) 
21 ปขึ้นไป 3.80      

       

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 21 พบวา กลุมอายกุารทํางานที่มีความแตกตางกันในลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก กลุมอายุการทาํงานไมเกิน 5 ป กับกลุมอายกุารทํางาน 21 ปขึ้นไป 
โดยบุคลากร มศว ท่ีมีกลุมอายุการทํางาน 21 ปขึ้นไป มีลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเรยีนรู 
รวมกันเปนทีมสูงกวาบุคลากรที่มีกลุมอายุการทํางานไมเกิน 5 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .34 
  
 
 
 

X
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ตาราง 22 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบ  
    จําแนกตามอายุการทํางาน 
 

อายุการทํางาน 
ไมเกิน 5 ป  6 ป – 10 ป 11 ป – 15 ป 16 ป – 20 ป 21 ปขึ้นไป อายุการทํางาน  

3.62 3.84 3.77 3.77 3.99 
ไมเกิน 5 ป 3.62  .22 .15 .15 .37* 

   (.313) (.573) (.738) (.002) 
 6 ป – 10 ป 3.84   -.07 -.07 .15 

    (.985) (.984) (.674) 
11 ป – 15 ป 3.77    .00 .22 

     (1.000) (.245) 
16 ป – 20 ป 3.77     .22 

      (.347) 
21 ปขึ้นไป 3.99      

       

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 22 พบวา กลุมอายกุารทํางานที่มีความแตกตางกันในลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก กลุมอายุการทาํงานไมเกิน 5 ป กับกลุมอายกุารทํางาน 21 ปขึ้นไป 
โดยบุคลากร มศว ท่ีมีกลุมอายุการทํางาน 21 ปขึ้นไป มีลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยาง
เปนระบบสูงกวาบุคลากรที่มีกลุมอายุการทํางานไมเกิน 5 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .37 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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 สมมติฐานขอ 2 บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรู ตัวแปรบรรยากาศ
องคการ ประกอบดวย ดานความทาทายและความรับผิดชอบ ดานการใหรางวัลและการลงโทษ ดานความขัดแยง 
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง ดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง และ ดานการ
ทํางานเปนทีม และองคการแหงการเรียนรูมีองคประกอบ 5 ดาน ประกอบดวย ดานการเปนบุคคลที่รอบรู       
ดานการมีแบบแผนความคดิ ดานการสรางวสิัยทัศนรวมกัน ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม และดานการคิดอยาง
เปนระบบ สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหจะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ Multiple 
Regression Analysis ในการหาความสัมพันธ และการทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ัน 95% สามารถ
เขียนสมมติฐานทางสถิติ ดังน้ี 

2.1 บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวม  
  H0 : บรรยากาศองคการไมมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวม 

H1 : บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวม 
 
ตาราง 23 การวเิคราะหความถดถอยเชิงพหุของตัวแปรที่มีความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการและการเปน 
    องคการแหงการเรียนรูโดยรวม 
 

ลําดับขั้นตัวพยากรณ Unstandardized B Standardized Beta t Sig. 

คาคงท่ี (Constant) 1.097  5.776* .000 
ดานการทํางานเปนทีม (X1) .300 .441 8.388* .000 
ดานความขัดแยง (X2) .010 .016 .423 .673 
ดานความทาทายและความรับผดิชอบ (X3) .184 .193 5.097* .000 
ดานการใหรางวลัและการลงโทษ (X4) .101 .124 2.922* .004 
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง (X5) .071 .102 2.323* .021 
ดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง (X6) .081 .131 2.336* .020 
Adjusted R2 .545 
Std. Error of the Estimate .346 
F 71.977 
Sig. .000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากตาราง 23 พบวา ตัวแปรบรรยากาศองคการที่มีความสัมพันธเชิงบวกกบัการเปนองคการแหงการ
เรียนรูโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไปนอย ตามคา 
Standardized Beta ไดแก  ดานการทํางานเปนทีม  ดานความทาทายและความรบัผิดชอบ  ดานการเปดโอกาสใหการ
เรียนรูโดยการทดลอง ดานการใหรางวัลและการลงโทษ  และดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง โดยมี
คา Standardized Beta เทากับ .441, .193, .131, .124, และ .102  ตามลําดับ สําหรับตัวแปรบรรยากาศองคการท่ีมี
ความสัมพันธเชิงลบ ไดแก ดานความขัดแยง โดยมีคา Standardized Beta เทากับ .016 ซึ่งไมมีความสัมพันธตอการ
เปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวมอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากคา Unstandardized B สามารถอธิบายไดวา เม่ือตัวแปรดานการทํางานเปนทีมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 
หนวย การเปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวมจะเพิ่มขึ้น .300 หนวย เม่ือตัวแปรดานความทาทายและความ
รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หนวย การเปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวมจะเพิ่มขึ้น .184 หนวย เม่ือตัวแปร
ดานความทาทายและความรับผดิชอบเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หนวย  การเปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวมจะ
เพิ่มขึ้น .101 หนวย  เม่ือตัวแปรดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลองเพิ่มขึ้น 1 หนวย การเปนองคการ
แหงการเรียนรูโดยรวมจะเพิ่มขึน้ .081 หนวย เม่ือตัวแปรดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง
เปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้น 1 หนวย การเปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวมจะเพิ่มขึ้น .071 หนวย  
 จากคา Adjusted R2 แสดงวาตัวแปรในสมการสามารถรวมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการเปนองคการ
แหงการเรียนรูโดยรวมไดรอยละ 54.5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสามารถเขยีนสมการ   ในรูป
คะแนนดิบไดดังน้ี  

Ŷ  =  1.097 + .300 X1 + .184 X3 + .101 X4 + .071 X5 + .081 X6 
 เม่ือ  Ŷ แทน  องคการแหงการเรียนรูโดยรวม 
  X1 แทน ดานการทํางานเปนทีม 

  X2 แทน ดานความขัดแยง 

  X3 แทน ดานความทาทายและความรับผดิชอบ 

  X4 แทน ดานการใหรางวลัและการลงโทษ 

  X5 แทน ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง 

  X6 แทน ดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง 
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2.2 บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเปนบุคคลที่รอบรู  
H0 : บรรยากาศองคการไมมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรยีนรูดานการเปนบุคคลท่ีรอบรู 
H1 : บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเปนบุคคลท่ีรอบรู 

 
ตาราง 24 การวเิคราะหความถดถอยเชิงพหุของตัวแปรที่มีความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการและองคการ 
    แหงการเรียนรูดานการเปนบุคคลที่รอบรู 
 

ลําดับขั้นตัวพยากรณ Unstandardized B Standardized Beta t Sig. 

คาคงท่ี (Constant) 1.828  7.167* .000
ดานการทํางานเปนทีม (X1) .291 .405 6.061* .000
ดานความขัดแยง (X2) -.005 -.007 -0.150 .880
ดานความทาทายและความรับผดิชอบ (X3) .321 .319 6.633* .000
ดานการใหรางวลัและการลงโทษ (X4) .032 .037 0.694 .488
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง (X5) .083 .113 2.026* .044
ดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง (X6) -.148 -.227 -3.177* .002
Adjusted R2 .267 
Std. Error of the Estimate .465 
F 22.502 
Sig. .000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 24 พบวา ตัวแปรบรรยากาศองคการที่มีความสัมพันธเชิงบวกกบัการเปนองคการแหงการ
เรียนรู ดานการเปนบุคคลท่ีรอบรู อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไปนอย 
ตามคา Standardized Beta ไดแก ดานการทํางานเปนทีม ดานความทาทายและความรับผิดชอบ ดานมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและความคาดหวัง และดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง ตามลําดับ โดยมีคา Standardized 

Beta เทากับ .405, .319, .113  และ  -.227  ตามลําดับ สําหรบัตัวแปรบรรยากาศองคการ ท่ีมีความสัมพันธเชิงลบ 
ไดแก ดานการใหรางวัลและการลงโทษ และดานความขัดแยง โดยมีคา Standardized Beta เทากับ .037 และ -.007 
ตามลําดับ ซึง่ไมมีความสัมพนัธตอการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเปนบุคคลที่รอบรูอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
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 จากคา Unstandardized B สามารถอธิบายไดวา เม่ือตัวแปรดานความทาทายและความรบัผิดชอบ
เปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้น 1 หนวย การเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเปนบุคคลท่ีรอบรูจะเพิ่มขึ้น .321 หนวย เม่ือ
ตัวแปรดานการทํางานเปนทีมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ 1 หนวย การเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเปนบุคคลที่รอบรู
จะเพิ่มขึ้น .291 หนวย   เม่ือตัวแปรดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวังเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หนวย 
การเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเปนบุคคลท่ีรอบรูจะเพิ่มขึ้น .083 หนวย เม่ือตัวแปรดานการเปดโอกาสให
การเรียนรูโดยการทดลองเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หนวย การเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเปนบุคคลที่รอบรู
จะเพิ่มขึ้น -.148 หนวย  
 จากคา Adjusted R2 แสดงวาตัวแปรในสมการสามารถรวมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการเปนองคการ
แหงการเรียนรูดานการเปนบุคคลท่ีรอบรูไดรอยละ 26.7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสามารถเขียน
สมการในรูปคะแนนดิบไดดังน้ี 

Ŷ  =  1.828 + .291 X1 + .321 X3 + .083 X5 + -.148 X6  
 เม่ือ  Ŷ แทน  องคการแหงการเรียนรูดานการเปนบุคคลท่ีรอบรู 
  X1 แทน ดานการทํางานเปนทีม 

  X2 แทน ดานความขัดแยง 

  X3 แทน ดานความทาทายและความรับผดิชอบ 

  X4 แทน ดานการใหรางวลัและการลงโทษ 

  X5 แทน ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง 

  X6 แทน ดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง 
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2.3 บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการมีแบบแผนความคิด  
H0 :  บรรยากาศองคการไมมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการมีแบบแผน

ความคิด 
H1 :  บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการมีแบบแผนความคิด 

 
ตาราง 25 การวเิคราะหความถดถอยเชิงพหุของตัวแปรที่มีความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการและองคการ 
    แหงการเรียนรูดานการมีแบบแผนความคิด  
 

ลําดับขั้นตัวพยากรณ Unstandardized B Standardized Beta t Sig. 

คาคงท่ี (Constant) (β0) 1.474  6.018* .000 
ดานการทํางานเปนทีม (X1) .187 .264 4.067* .000 
ดานความขัดแยง (X2) .100 .152 3.189* .002 
ดานความทาทายและความรับผดิชอบ (X3) .180 .181 3.874* .000 
ดานการใหรางวลัและการลงโทษ (X4) .086 .102 1.940 .053 
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง (X5) .039 .053 .980 .328 
ดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง (X6) .097 .150 2.163* .031 
Adjusted R2 .305 
Std. Error of the Estimate .447 
F 26.931 
Sig. .000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 25 พบวา ตัวแปรบรรยากาศองคการที่มีความสัมพันธเชิงบวกกบัการเปนองคการแหงการ
เรียนรูดานการมีแบบแผนความคิด อยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 เรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไป
นอย ตามคา Standardized Beta ไดแก ดานการทํางานเปนทีม ดานความทาทายและความรับผิดชอบ ดานความขัดแยง 
และดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง ตามลําดับ โดยมีคา Standardized Beta เทากับ .264, .181, 152 
และ .150  ตามลําดับ สําหรับตัวแปรบรรยากาศองคการที่มีความสัมพันธเชิงลบ ไดแก ดานการใหรางวลัและการ
ลงโทษ และดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง โดยมีคา Standardized Beta เทากับ .102 และ .052 
ตามลําดับ ซึ่งไมมีความสัมพันธตอการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการมีแบบแผนความคิดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
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 จากคา Unstandardized B สามารถอธิบายไดวา เม่ือตัวแปรดานการทํางานเปนทีมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 
หนวย การเปนองคการแหงการเรียนรูดานการมีแบบแผนความคิดจะเพิ่มขึ้น .187 หนวย เม่ือตัวแปรดานความทา
ทายและความรบัผิดชอบเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หนวย การเปนองคการแหงการเรียนรูดานการมีแบบแผนความคิด
จะเพิ่มขึ้น .180 หนวย เม่ือตัวแปรดานความขัดแยงเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หนวย การเปนองคการแหงการเรียนรู
ดานการมีแบบแผนความคิดจะเพิ่มขึ้น .100 หนวย เม่ือตัวแปรดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง
เปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้น 1 หนวย การเปนองคการแหงการเรียนรูดานการมีแบบแผนความคิดจะเพิ่มขึ้น .097 หนวย 
 จากคา Adjust R2 แสดงวาตัวแปรในสมการสามารถรวมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการเปน   องคการ
แหงการเรียนรูดานการมีแบบแผนความคิดไดรอยละ 30.5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสามารถเขียน
สมการในรูปคะแนนดิบไดดังน้ี 

Ŷ  =  1.474 + .187 X1 + .100 X2 + .180 X3 + .097 X6  
 เม่ือ  Ŷ แทน  องคการแหงการเรียนรูดานการมีแบบแผนความคิด 
  X1 แทน ดานการทํางานเปนทีม 

  X2 แทน ดานความขัดแยง 

  X3 แทน ดานความทาทายและความรับผดิชอบ 

  X4 แทน ดานการใหรางวลัและการลงโทษ 

  X5 แทน ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง 

  X6 แทน ดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง 
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2.4 บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการสรางวิสยัทัศนรวมกัน 
H0 :  บรรยากาศองคการไมมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการสรางวสิัยทัศน 

รวมกัน 
H1 :  บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการสรางวิสยัทัศน

รวมกัน 
 
ตาราง 26 การวเิคราะหความถดถอยเชิงพหุของตัวแปรที่มีความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการและองคการ 
    แหงการเรียนรูดานการสรางวสิัยทัศนรวมกัน 
 

ลําดับขั้นตัวพยากรณ Unstandardized B Standardized Beta t Sig. 

คาคงท่ี (Constant) .812  2.729* .007 
ดานการทํางานเปนทีม (X1) .331 .337 5.908* .000 
ดานความขัดแยง (X2) -.052 -.058 -1.374 .170 
ดานความทาทายและความรับผดิชอบ (X3) .016 .011 .277 .782 
ดานการใหรางวลัและการลงโทษ (X4) .118 .101 2.177* .030 
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง (X5) .112 .112 2.341* .020 
ดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง (X6) .237 .266 4.359* .000 
Adjusted R2 .463 
Std. Error of the Estimate .543 
F 52.007 
Sig. .000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 26 พบวา ตัวแปรบรรยากาศองคการที่มีความสัมพันธเชิงบวกกบัการเปนองคการแหงการ
เรียนรูดานการสรางวิสยัทัศนรวมกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 เรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไป
นอย ตามคา Standardized Beta ไดแก ดานการทํางานเปนทีม ดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง ดาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง และดานการใหรางวัลและการลงโทษ ตามลําดับ โดยมีคา Standardized 

Beta เทากับ .337, .266, .112 และ .101 ตามลําดับ  สําหรับตัวแปรบรรยากาศองคการที่มีความสมัพันธเชิงลบ 
ไดแก ดานความทาทายและความรับผิดชอบ และดานความขัดแยง โดยมีคา Standardized Beta เทากับ .011 และ  -.058 
ตามลําดับ ซึ่งไมมีความสัมพันธตอการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการสรางวิสยัทัศนรวมกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากคา Unstandardized B สามารถอธิบายไดวา เม่ือตัวแปรดานการทํางานเปนทีมเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 1 
หนวย การเปนองคการแหงการเรียนรูดานการสรางวสิัยทัศนรวมกันจะเพิ่มขึ้น .331 หนวย เม่ือตัวแปรดานการเปด
โอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลองเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หนวย การเปนองคการแหงการเรียนรูดานการสราง
วิสัยทัศนรวมกนัจะเพิ่มขึ้น .237 หนวย เม่ือตัวแปรดานการใหรางวัลและการลงโทษเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หนวย 
การเปนองคการแหงการเรียนรูดานการสรางวิสยัทัศนรวมกันจะเพิ่มขึ้น .118 หนวย เม่ือตัวแปรดานมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและความคาดหวังเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้น  1 หนวย การเปนองคการแหงการเรียนรูดานการสรางวิสยัทัศน
รวมกันจะเพิ่มขึน้ .112 หนวย  
 จากคา Adjust R2 แสดงวาตัวแปรในสมการสามารถรวมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการเปน    องคการ
แหงการเรียนรูดานการสรางวิสยัทัศนรวมกันไดรอยละ 46.3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสามารถ
เขียนสมการในรูปคะแนนดิบไดดังน้ี  

Ŷ  =  .812 + .331 X1 + .118 X4 + .112 X5 + .237 X6  
 เม่ือ  Ŷ แทน  องคการแหงการเรียนรูดานการสรางวสิัยทัศนรวมกัน 
  X1 แทน ดานการทํางานเปนทีม 

  X2 แทน ดานความขัดแยง 

  X3 แทน ดานความทาทายและความรับผดิชอบ 

  X4 แทน ดานการใหรางวลัและการลงโทษ 

  X5 แทน ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง 

  X6 แทน ดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง 
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2.5 บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม 
H0 : บรรยากาศองคการไมมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกันเปน

ทีม 
H1 : บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

 
ตาราง 27 การวเิคราะหความถดถอยเชิงพหุของตัวแปรที่มีความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการและองคการ 
    แหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม 
 

ลําดับขั้นตัวพยากรณ Unstandardized B Standardized Beta t Sig. 

คาคงท่ี (Constant) .504  1.823 .069 
ดานการทํางานเปนทีม (X1) .432 .460 8.311* .000 
ดานความขัดแยง (X2) -.028 -.033 -.802 .423 
ดานความทาทายและความรับผดิชอบ (X3) .183 .139 3.494* .001 
ดานการใหรางวลัและการลงโทษ (X4) .157 .140 3.136* .002 
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง (X5) .033 .035 .748 .455 
ดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง (X6) .109 .128 2.165* .031 
Adjusted R2 .496 
Std. Error of the Estimate .504 
F 59.159 
Sig. .000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 27 พบวา ตัวแปรบรรยากาศองคการที่มีความสัมพันธเชิงบวกกบัการเปนองคการแหงการ
เรียนรูดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เรียงตามลําดับความสําคัญจาก     มาก   
ไปนอย ตามคา Standardized Beta ไดแก ดานการทํางานเปนทีม ดานการใหรางวัลและการลงโทษ ดานความทาทาย
และความรับผิดชอบ และดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง ตามลําดับ โดยมีคา Standardized Beta  
เทากับ .460, .140, .139 และ .128  ตามลําดับ สําหรับตัวแปรบรรยากาศองคการที่มีความสัมพันธเชิงลบ ไดแก 
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง และดานความขัดแยง โดยมีคา Standardized Beta  เทากับ .035 และ -
.033 ตามลําดับ ซึ่งไมมีความสัมพันธตอการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากคา Unstandardized B สามารถอธิบายไดวา เม่ือตัวแปรดานการทํางานเปนทีมเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 1 
หนวย การเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมจะเพิ่มขึ้น .432 หนวย เม่ือตัวแปรดานความทา
ทายและความรบัผิดชอบเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หนวย การเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกันเปน
ทีมจะเพิ่มขึ้น .183 หนวย เม่ือตัวแปรดานการใหรางวลัและการลงโทษเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ 1 หนวย การเปน
องคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมจะเพิ่มขึ้น .157 หนวย เม่ือตัวแปรดานการเปดโอกาสใหการ
เรียนรูโดยการทดลองเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หนวย การเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมจะ
เพิ่มขึ้น .109 หนวย 
 จากคา Adjust R2 แสดงวาตัวแปรในสมการสามารถรวมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการเปน   องคการ
แหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมไดรอยละ 49.6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสามารถเขียน
สมการในรูปคะแนนดิบไดดังน้ี  

Ŷ  =  .504 + .432 X1 + .183 X3 + .157 X4 + 109 X6  
 เม่ือ  Ŷ แทน  องคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม 
  X1 แทน ดานการทํางานเปนทีม 

  X2 แทน ดานความขัดแยง 

  X3 แทน ดานความทาทายและความรับผดิชอบ 

  X4 แทน ดานการใหรางวลัและการลงโทษ 

  X5 แทน ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง 

  X6 แทน ดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง 
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2.6 บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบ  
H0 : บรรยากาศองคการไมมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรยีนรูดานการคิดอยางเปน

ระบบ 
H1 : บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบ 

 
ตาราง 28 การวเิคราะหความถดถอยเชิงพหุของตัวแปรที่มีความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการและองคการ 
    แหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบ 
 

ลําดับขั้นตัวพยากรณ Unstandardized B Standardized Beta t Sig. 

คาคงท่ี (Constant) .868  3.479* .001 
ดานการทํางานเปนทีม (X1) .258 .325 5.485* .000 
ดานความขัดแยง (X2) .037 .050 1.159 .247 
ดานความทาทายและความรับผดิชอบ (X3) .218 .197 4.618* .000 
ดานการใหรางวลัและการลงโทษ (X4) .110 .117 2.437* .015 
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง (X5) .088 .109 2.189* .029 
ดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง (X6) .110 .154 2.419* .016 
Adjusted R2 .421 
Std. Error of the Estimate .455 
F 44.087 
Sig. .000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 28 พบวา ตัวแปรบรรยากาศองคการที่มีความสัมพันธเชิงบวกกบัการเปนองคการแหงการ
เรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบ อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไปนอย 
ตามคา Standardized Beta ไดแก ดานการทํางานเปนทีม ดานความทาทายและความรับผิดชอบ ดานการเปดโอกาสให
การเรียนรูโดยการทดลอง ดานการใหรางวลัและการลงโทษ และดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง 
ตามลําดับ โดยมีคา Standardized Beta เทากับ .325, .197, .154, .117 และ .109 ตามลําดับ สําหรับตัวแปร
บรรยากาศองคการที่มีความสัมพันธเชิงลบ ไดแก ดานความขัดแยง โดยมีคา Standardized Beta เทากับ .050 ซึง่ไมมี
ความสัมพันธตอการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบอยางมี     นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 



 84

 จากคา Unstandardized B สามารถอธิบายไดวา เม่ือตัวแปรดานการทํางานเปนทีมเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 1 
หนวย การเปนองคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบจะเพิ่มขึ้น .258 หนวย เม่ือตัวแปรดานความทา
ทายและความรบัผิดชอบเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หนวย การเปนองคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบ
จะเพิ่มขึ้น .218 หนวย เม่ือตัวแปรดานการใหรางวัลและการลงโทษเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หนวย การเปนองคการ
แหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบจะเพิ่มขึ้น .110 หนวย เม่ือตัวแปรดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดย
การทดลองเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ 1 หนวย การเปนองคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบ   จะเพิ่มขึ้น 
.110 หนวย และเมื่อตัวแปรดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวังเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้น 1 หนวย การเปน
องคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบจะเพิ่มขึ้น .088  
 จากคา Adjust R2 แสดงวาตัวแปรในสมการสามารถรวมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการเปน    องคการ
แหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบไดรอยละ 42.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสามารถเขียน
สมการในรูปคะแนนดิบไดดังน้ี  

Ŷ  =  .868 + .258 X1 + .218 X3 + .110 X4 + .088 X5 + .110 X6  
 เม่ือ  Ŷ แทน  องคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบ 
  X1 แทน ดานการทํางานเปนทีม 

  X2 แทน ดานความขัดแยง 

  X3 แทน ดานความทาทายและความรับผดิชอบ 

  X4 แทน ดานการใหรางวลัและการลงโทษ 

  X5 แทน ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง 

  X6 แทน ดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขอท่ี 1 ลักษณะบุคลากรประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และอายุ
การทํางาน มีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรู 
 
ตาราง 29 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 
 

องคการแหงการเรียนรู 
ตัวแปรที่ศึกษา ดานการเปน 

บุคคลที่รอบรู 
ดานการมี 

แบบแผนความคิด
ดานการสราง 

วิสัยทัศนรวมกนั
ดานการเรียนรู 
รวมกันเปนทีม 

ดานการคิด 
อยางเปนระบบ 

ลักษณะบุคลากร      

เพศ      

อายุ      

ระดับการศึกษา      

ประเภทบุคลากร      

อายุการทํางาน      

 
หมายเหตุ   เครื่องหมาย   หมายถึง สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
  เครื่องหมาย    หมายถึง ไมสอดคลองกบัสมมติฐานที่ต้ังไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 86

 สมมติฐานขอท่ี 2 บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ตาราง 30 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2 
 

องคการแหงการเรียนรู 
ตัวแปรที่ศึกษา ดานการเปน 

บุคคลที่รอบรู 
ดานการมีแบบ
แผนความคิด 

ดานการสราง 
วิสัยทัศนรวมกนั

ดานการเรียนรู 
รวมกันเปนทีม 

ดานการคิด 
อยางเปนระบบ 

บรรยากาศองคการ      

1. ดานความทาทายและ 
   ความรับผิดชอบ 

     

2. ดานการใหรางวัล 
   และการลงโทษ 

     

3. ดานความขัดแยง      

4. ดานมาตรฐานการ 
   ปฏิบัติงานและ 
   ความคาดหวัง 

     

5. ดานการเปดโอกาส 
   ใหการเรียนรูโดยการ 
   ทดลอง 

     

6. ดานการทํางานเปนทีม       

 
หมายเหตุ   เครื่องหมาย   หมายถึง สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
  เครื่องหมาย    หมายถึง ไมสอดคลองกบัสมมติฐานที่ต้ังไว 



บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
การวิจัยครัง้น้ีมุงศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการและองคการแหงการเรียนรู : กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ โดยมีความมุงหมายการวิจัยเพือ่  
1. ศึกษาบรรยากาศองคการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2. ศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
3. ศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัย     

ศรีนครินทรวิโรฒ 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี เปนบุคลากรมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไดแก ขาราชการ 

ลูกจางประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัย แบงเปน สายวิชาการ (สาย ก) จํานวน 178 คน และ สายสนับสนุนวชิาการ 
(สาย ข และ สาย ค) จํานวน 178 คน รวมทั้งสิน้ 356 คน  

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ แบงออกเปน 3 ตอน 
คือ 

ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร 
และอายุการทํางาน 

ตอนที่ 2   เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับบรรยากาศองคการภายในหนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
การวิเคราะหหาคาความเชื่อถือไดของเครื่องมือ (Reliability of the test) ของชุดคําถามในแบบสอบถาม 

โดยนํามาทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 ชุด เพื่อทดสอบความเขาใจในการตอบชุดคําถามในแบบสอบถาม และ
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาความเชื่อม่ัน โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค Cronbach’s Alpha Coefficient 
ไดคาความเชื่อม่ัน ของชุดคําถามในแบบสอบถาม ผลการทดสอบมีดังน้ี 

- ตัวแปรที่ 1 ดานความทาทายและความรับผิดชอบ  คาความเชื่อม่ันเทากับ .7116 
- ตัวแปรที่ 2 ดานการใหรางวลัและการลงโทษ  คาความเชื่อม่ันเทากับ .5260 
- ตัวแปรที่ 3 ดานความขัดแยง คาความเชื่อม่ันเทากับ .7162 
- ตัวแปรที่ 4 ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง  คาความเชื่อม่ันเทากบั .7628 
- ตัวแปรที่ 5 ดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง  คาความเชื่อม่ันเทากับ .7469 
- ตัวแปรที่ 6 ดานการทํางานเปนทีม  คาความเชื่อม่ันเทากับ .8896 
- ตัวแปรที่ 7 ดานการเปนบุคคลที่รอบรู  คาความเชื่อม่ันเทากับ .8345 
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- ตัวแปรที่ 8 ดานการมีแบบแผนความคิด  คาความเชื่อม่ันเทากับ .6064 
- ตัวแปรที่ 9 ดานการสรางวิสัยทัศนรวมกัน  คาความเชื่อม่ันเทากับ .7687 
- ตัวแปรที่ 10 ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม  คาความเชื่อม่ันเทากับ .9255 
- ตัวแปรที่ 11 ดานการคิดอยางเปนระบบ คาความเชื่อม่ันเทากับ .8674 
 
การวิเคราะหขอมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจยัไดนําขอมูลท่ีเก็บรวบไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS 11.5 for Windows ดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
1. การวิเคราะหคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาความแปรปรวน (Variance) และความ

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
2. หาคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอบรรยากาศ

องคการและการเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย สถิติ t-test ทดสอบความ
แตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม   

3. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance : ANOVA)  
4. การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ (Significance Test) การทํานายของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตาม ณ 

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ .05 คือ ถาคาท่ีคํานวณไดมีคานอยกวาหรือเทากับ .05 แปลวา ตัวแปรอิสระสามารถ
ทํานายตัวแปรตามได รอยละ 95 แตถาคาท่ีคํานวณไดมีคามากกวา .05 แปลวา ตัวแปรอิสระสามารถทํานายตัวแปร
ตามได รอยละ 5 หรอืกลาวอกีนัยวา ตัวแปรอสิระไมสามารถทํานายตัวแปรตามได รอยละ 95 

 
สรุปผลการวิจยั 

จากการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยขอเสนอสรุปผลการวิจัย ดังตอไปนี้ 
ตอนที ่1  การวิเคราะหขอมูลลักษณะบุคลากร 
ผลการศึกษาลักษณะบุคลากร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และอายุการทํางาน 

มีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรู สามารถสรุปไดดังน้ี 
 เพศ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิงมีจํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 69.9 และเปนชาย จํานวน 107 
คน คิดเปนรอยละ 30.10  
 อายุ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 41 ป – 50 ป จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 28.10 
รองลงมา คือ อายุระหวาง 31 ป – 40 ป จํานวน 94 คน อายุระหวาง 51 ป – 60 ป จํานวน 92 คน และอายุระหวาง 
20 ป – 30 ป จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 26.40, 25.80 และ 19.70 ตามลําดับ 
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 ระดับการศึกษา 
 จํานวนผูตอบแบบสอบถามที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทมีจํานวนสูงสุด 113 คน คิดเปนรอยละ 
31.70 ระดับปริญญาเอก จํานวน 104 คน ระดับปริญญาตรี จํานวน 93 คน ระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน 
จํานวน 21 คน ระดับ ปวส./อนุปริญญา จํานวน 16 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 9 คน คิดเปนรอย
ละ 29.20, 26.10, 5.90, 4.50 และ 2.50 ตามลําดับ 

ประเภทบุคลากร 
 ผูตอบแบบสอบถามแบงเปน สายวิชาการ จํานวน 178 คน และสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 178 คน 
คิดเปนรอยละ 50.00 เทาๆ กัน 

อายุการทํางาน 
  ผูตอบแบบสอบถามในแตละกลุมอายุการทํางาน แบงเปน อายุการทํางานไมเกิน 5 ป จํานวน 86 คน คิด
เปนรอยละ 24.20  รองลงมา คือ อายุการทํางาน 21 ปขึ้นไป จํานวน 84 คน  อายุการทํางาน 11 ป – 15 ป จํานวน 
79 คน  อายุการทํางาน 6 ป – 10 ป  จํานวน 58 คน และอายุการทํางาน 16 ป – 20 ป จํานวน 49 คน คิดเปนรอย
ละ 23.60, 22.20, 16.30 และ 13.80 ตามลําดับ 

 
ตอนที ่2  การวิเคราะหเกี่ยวกับบรรยากาศองคการและองคการแหงการเรียนรู 

 การวิเคราะหคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบับรรยากาศองคการ และ
ลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรู 

1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองคการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยรวม บุคลากรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบับรรยากาศองคการภายในหนวยงานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
บรรยากาศองคการรายดานพบวา ดานความทาทายและความรับผิดชอบ และดานการทํางานเปนทีมบุคลากรมีระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก สาํหรับดานการใหรางวัลและการลงโทษ ดานความขัดแยง ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และความคาดหวัง ดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศ
องคการภายในหนวยงานของตนเองอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 3.00 – 3.93 สามารถเรียงลําดับจาก
มากไปนอยไดดังน้ี 

 ดานความทาทายและความรับผดิชอบ   มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.93 
 ดานการทํางานเปนทีม    มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.70 
 ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน และความคาดหวัง  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.37 
 ดานการเปดโอกาสใหเรียนรูโดยการทดลอง  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.34 
 ดานความขัดแยง    มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.22 
 ดานการใหรางวลั และการลงโทษ   มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.00 
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2. ผลการศึกษาลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน 
พบวา ดานเปนบุคคลที่รอบรู ดานการมีแบบแผนความคิด ดานการคิดอยางเปนระบบ ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม 
และดานการสรางวิสยัทัศนรวมกันอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียระหวาง 3.45 – 4.03 สามารถเรียงลําดับจากมากไป
นอยไดดังน้ี 

 ดานการเปนบุคคลท่ีรอบรู    มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.03 
 ดานการมีแบบแผนความคิด   มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.91 
 ดานการคิดอยางเปนระบบ    มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.79 
 ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม   มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.69 
 ดานการสรางวิสยัทัศนรวมกัน   มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.45 
นอกจากนี้ ในการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรายขอดานการสรางวสิัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเกี่ยวกับการปรับทัศนะการทํางานใหสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงานอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 รองลงมา คือ การมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นในการกําหนดรูปแบบหรือวิธีการทํางาน
ในหนวยงาน และการไดรับการพัฒนาวิสัยทัศนของตนเองใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของหนวยงานอยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 และ 3.45 ตามลําดับ  และบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนของ
หนวยงานอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 
 

ตอนที ่3  การวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขอท่ี 1 ลักษณะบุคลากรประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และอายุ
การทํางานมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรู ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะหตามสมมติฐานยอยได
ดังน้ี 
 สมมติฐานขอท่ี 1.1  
 ผลจากการศึกษา พบวา บุคลากร มศว เพศชายและหญิงมีคาเฉลี่ยของลักษณะการเปนองคการแหงการ
เรียนรูโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยบุคลากรเพศหญิงมีลักษณะการเปนองคการแหง
การเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.81 และบุคลากรเพศชายมีลักษณะการเปนองคการแหง
การเรียนรูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69  
 ผลจากการศึกษาลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ราย
ดาน  จําแนกตามเพศ  พบวา  

1.1.1 ดานการเปนบุคคลท่ีรอบรู เพศชายและหญงิมีคาเฉลี่ยของลักษณะการเปนองคการแหงการ
เรียนรูไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ไดต้ังไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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1.1.2 ดานการมีแบบแผนความคิด เพศชายและหญงิมีคาเฉลี่ยของลักษณะการเปนองคการแหงการ
เรียนรูแตกตางกัน โดยเพศหญิงมีคาเฉลี่ยดานการมีแบบแผนความคิด เทากับ 3.95 ซึ่งมากกวาเพศชาย ท่ีมี 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ไดต้ังไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

1.1.3 ดานการสรางวิสยัทัศนรวมกัน เพศชายและหญิงมีคาเฉลี่ยของลกัษณะการเปนองคการแหง
การเรียนรูไมแตกตางกัน ซึง่ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ไดต้ังไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 

1.1.4 ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม เพศชายและหญิงมีคาเฉลี่ยของลกัษณะการเปนองคการแหง
การเรียนรูไมแตกตางกัน ซึง่ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ไดต้ังไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 

1.1.5 ดานการคิดอยางเปนระบบ เพศชายและหญงิมีคาเฉลี่ยของลักษณะการเปนองคการแหงการ
เรียนรูแตกตางกัน โดยเพศหญิงมีคาเฉลี่ยดานการคิดอยางเปนระบบ เทากับ 3.84 ซึ่งมากกวาเพศชายท่ีมีคาเฉลี่ย 
เทากับ 3.68  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ไดต้ังไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
สมมติฐานขอท่ี 1.2 
ผลจากการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยของลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางนอย 2 กลุมอายุ

แตกตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ไดต้ังไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
สมมติฐานขอท่ี 1.3 

 ผลจากการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยของลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเปนบุคคลท่ีรอบรูของ
ทุกระดับการศึกษาไมแตกตางกนั ซึ่งไมสอดคลองกับสมมตฐิานที่ไดต้ังไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สําหรับระดับการศึกษาของบุคลากร มศว กับลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวม ดานการมีแบบแผน
ความคิด ดานการสรางวิสัยทัศนรวมกัน ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ดานการคิดอยางเปนระบบ ซึ่งทกุดานมี
นัยสําคัญทางสถิตินอยกวา .05 สอดคลองกบัสมมติฐานที่ไดต้ังไวอยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 แสดงวา 
คาเฉลี่ยของลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางนอย 2 ระดับการศึกษาแตกตางกัน  

 
สมมติฐานขอท่ี 1.4 

 ผลจากการศึกษา พบวา บุคลากร มศว สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมีคาเฉลี่ยของลักษณะการ
เปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยบุคลากรสายวิชาการมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71  
 ผลจากการศึกษาลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ราย
ดาน  จําแนกตามประเภทบุคลากร พบวา  
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1.4.1  ดานการเปนบุคคลท่ีรอบรู พบวา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมีคาเฉลี่ยของ
ลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเปนบุคคลที่รอบรูไมแตกตางกัน  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ได
ต้ังไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

1.4.2 ดานการมีแบบแผนความคิด พบวา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมีคาเฉลี่ยของ
ลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการมีแบบแผนความคิดแตกตางกัน  

1.4.3 ดานการสรางวิสยัทัศนรวมกัน พบวา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมีคาเฉลี่ยของ
ลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการสรางวิสัยทัศนรวมกันแตกตางกัน  

1.4.4 ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม พบวา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมีคาเฉลี่ยของ
ลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมแตกตางกัน  

1.4.5 ดานการคิดอยางเปนระบบ พบวา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมีคาเฉลี่ยของ
ลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบไมแตกตางกัน  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ได
ต้ังไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

สมมติฐานขอท่ี 1.5 
 ผลจากการศึกษา พบวา การวิเคราะหเปรียบเทียบกลุมอายุการทํางานของบุคลากร มศว กับลกัษณะการ
เปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวมและรายดาน จําแนกตามกลุมอายุการทํางาน พบวา ลักษณะการเปนองคการแหง
การเรียนรูโดยรวม และรายดาน ประกอบดวย ดานการเปนบุคคลที่รอบรู ดานการมีแบบแผนความคิด ดานการสราง
วิสัยทัศนรวมกนั ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ดานการคิดอยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ยของลักษณะการเปนองคการ
แหงการเรียนรูอยางนอย 2 กลุมอายุการทํางานแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ไดต้ังไวอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 สมมติฐานขอท่ี 2 บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะหในแตละดานของการเปนองคการแหงการเรียนรูไดดังน้ี 
 ขอท่ี 2.1 บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวม 
 จากการศึกษา พบวา ตัวแปรบรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวม 
ไดแก ดานการทํางานเปนทีม ดานความทาทายและความรับผดิชอบ ดานการใหรางวลัและการลงโทษ ดานมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและความคาดหวัง และดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว และจากคา Adjusted R2 แสดงวาตัวแปรในสมการสามารถรวมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการเปนองคการ
แหงการเรียนรูโดยรวมไดรอยละ 54.5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับตัวแปรบรรยากาศองคการดาน
ความขัดแยงไมมีความสัมพันธตอการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
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ขอท่ี 2.2 บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเปนบุคคลท่ีรอบรู 
 จากการศึกษา พบวา ตัวแปรบรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการ
เปนบุคคลท่ีรอบรู อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก ดานการทํางานเปนทีม ดานความทาทายและความ
รับผิดชอบ ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง และดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว และจากคา Adjusted R2 แสดงวาตัวแปรในสมการสามารถรวมกันอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเปนบุคคลที่รอบรูไดรอยละ 26.7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  สําหรับตัวแปรบรรยากาศองคการ  ดานความขัดแยงและดานการใหรางวัลและการลงโทษ ไมมี
ความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเปนบุคคลที่รอบรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง
ไมสอดคลองกบัสมมติฐานที่ต้ังไว 
 
 ขอท่ี 2.3 บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรยีนรูดานการมีแบบแผนความคิด 
 จากการศึกษา พบวา ตัวแปรบรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการ
มีแบบแผนความคิด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก ดานการทํางานเปนทีม ดานความขัดแยง ดานความ
ทาทายและความรับผิดชอบ และดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานที่ต้ังไว จาก
คา Adjust R2 แสดงวาตัวแปรในสมการสามารถรวมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการเปนองคการแหงการเรียนรูดาน
การมีแบบแผนความคิดไดรอยละ 30.5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับตัวแปรบรรยากาศองคการดาน
การใหรางวลัและการลงโทษ และดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง ไมมีความสัมพันธตอการเปน
องคการแหงการเรียนรูดานการมีแบบแผนความคิดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว 
 
 ขอท่ี 2.4 บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการสรางวิสยัทัศน
รวมกัน 
 จากการศึกษา พบวา ตัวแปรบรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการ
สรางวสิัยทัศนรวมกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 ไดแก ดานการทํางานเปนทีม ดานการใหรางวลัและการ
ลงโทษ ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง และดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว และจากคา Adjust R2 แสดงวาตัวแปรในสมการสามารถรวมกันอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการสรางวิสยัทัศนรวมกันไดรอยละ 46.3 อยางมี นัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 สําหรับตัวแปรบรรยากาศองคการดานความขัดแยงและดานความทาทายและความ    รับผิดชอบไม
มีความสัมพันธตอการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการสรางวิสัยทัศนรวมกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
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ขอท่ี 2.5 บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกัน
เปนทีม 
 จากการศึกษา พบวา ตัวแปรบรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรู   ดาน
การเรียนรูรวมกนัเปนทีม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก ดานการทํางานเปนทีม ดานความ     ทาทาย
และความรับผิดชอบ ดานการใหรางวลัและการลงโทษ และดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว และจากคา Adjust R2 แสดงวาตัวแปรในสมการสามารถรวมกันอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมไดรอยละ 49.6 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 สําหรับตัวแปรบรรยากาศองคการดานความขัดแยงและดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความ
คาดหวังไมมีความสัมพันธตอการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 
ขอท่ี 2.6 บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบ 

 จากการศึกษา พบวา ตัวแปรบรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการ
คิดอยางเปนระบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก ดานการทํางานเปนทีม ดานความทาทายและความ
รับผิดชอบ ดานการใหรางวลัและการลงโทษ ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง และดานการเปดโอกาส
ใหการเรียนรูโดยการทดลอง ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานที่ต้ังไว และจากคา Adjust R2 แสดงวาตัวแปรในสมการ
สามารถรวมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบไดรอยละ 42.1 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับตัวแปรบรรยากาศองคการดานความขัดแยงไมมีความสัมพันธตอการ
เปนองคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบอยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว 
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อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการและองคการแหงการเรียนรู : กรณีศึกษามหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ  มีประเด็นท่ีนาสนใจในการนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ผลจากการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองคการโดยรวมของบคุลากรมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒมีอยูในระดับมาก (  = 3.43, S.D. = .910) สอดคลองกับ สมถวลิ แกวปลั่ง (2542) กลาววา 
บรรยากาศองคการจะอยูในระดับคอนขางดี หากลักษณะการทํางานของบุคลากรมีการกําหนดหนาท่ีและความ   
รับผิดชอบของงานที่ชัดเจน มีกฎระเบียบและขอบังคับเปนแนวทางใหปฏิบัติ มีการมอบหมายงาน พรอมท้ัง     การ
กระจายงานและจัดกลุมงานที่มีลักษณะของงานที่คลายคลึง ใหอยูในหนวยงานเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกบัความ
คิดเห็นของแอลบานิสและคณะ (Burahnatanung, 1993: 18 – 20; อางอิงมาจาก Albanese, Brown and Moberg. 
1978) ท่ีมีความคิดเห็นวาดานบรรยากาศองคการควรประกอบดวยการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ มีอิสระใน
การดําเนินการ และการตัดสนิใจในการปฏิบัติงานภายในขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ และ สมยศ  นาวีการ 
(2540: 448) กลาววา บรรยากาศในการทํางานที่ดีและเหมาะสมนั้นจะตองแบงแยกงานตามความถนัด     มีการ
จัดระบบการทํางานที่เหมาะสมกัน การกําหนดสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเปนเรื่องที่ควรตองปรับปรุงแกไข ฟาโยล (ธงชัย สันติวงษ. 2519: 34 – 39 อางอิงมาจาก Fayol. 1949) ไดกลาววาการ
วางแผนการทํางาน เปนหัวใจสําคัญเพราะจะไดทราบทิศทางการทํางานในอนาคตขององคการและทําใหการทํางาน
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย นอกจากน้ีในหนวยงานหากไมมีการกําหนดบทลงโทษอยางชัดเจน ในกรณีท่ีบุคลากรไม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดไวซึ่งเปนเรื่องที่ควรปรับปรุงแกไขเชนกันเพื่อสรางบรรยากาศองคการท่ีดียิ่งขึ้น  

บรรยากาศองคการน้ีมีความสําคัญตอผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานดวยเหตุผลสามประการ คือ 
ประการแรก บรรยากาศองคการบางอยาง ทําใหผลการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งดีกวาบรรยากาศอื่นๆ ประการที่
สองผูบริหารมีอทิธิพลตอบรรยากาศองคการของพวกเขา หรือโดยเฉพาะอยางยิง่แผนกงานของพวกเขาเองภายใน
องคการ และประการที่สาม ความเหมาะสมระหวางบุคคลและองคการ ปรากฏวาจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน 
และความพอใจของบุคคลในองคการ (สมยศ นาวีการ, 2538) สอดคลองกับงานวิจัย ของ สมคิด สรอยนํ้า (2548) 
ไดศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวแบบองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลาววา องคการแหงการเรียนรู 
เปนพื้นฐานในการกาวไปสูความสําเร็จขององคการไดทุกประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรงเรียน ควรเปน องคการแหง
การเรียนรูมากกวาองคการประเภทใด ตองไมถูกควบคุมโดยระบบราชการเพราะองคการแหงการเรียนรูเปนวิธีปฏิบัติ
สําหรับการปรับปรุงโรงเรียนในการคนหาวิธีการใหมๆ และการปรับโครงสรางใหมของโรงเรียน การพัฒนาโรงเรียนให
เปนองคการแหงการเรยีนรูน้ัน ผูบริหารโรงเรียนเปนผูท่ีมีสวนสําคัญในการนาํทาง การมีวสิัยทัศน การสนับสนุน
บรรยากาศทางบวก (Positive Climate)  

 
 

X
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2. ผลการศึกษาการเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวม อภิปรายไดวา 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เปนกลุมตัวอยางมีลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวม อยู
ในระดับมาก (   = 3.79, S.D. = .765) ซึ่งลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวย การเปนบุคคลท่ีรอบรู 
(Personal mastery) การมีแบบแผนความคิด (Mental models) การสรางวสิัยทัศนรวมกัน (Shared vision) การ
เรียนรูรวมกันเปนทีม (Team learning) และการคิดอยางเปนระบบ (Systems thinking) แสดง  ใหเห็นวา บุคลากร
มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาความรูความสามารถ รูจักการใชกระบวนการเรียนรูท่ีมีลักษณะเปนการเรียนรู
รวมกันอยางตอเน่ือง มีการแลกเปลี่ยน  ถายโอนความรูระหวางกัน ในองคการ ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จตาม
เปาหมายของมหาวิทยาลัยในที่สุด  สอดคลองกับงานวิจยัของ วีรพล  อมรปยะฤกษ (2546) ไดทําการศึกษาวิจัย 
เรื่อง การศึกษาการรับรูความเปนองคการเรียนรูของครู ในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 1 พบวา ครูใน
สถาบันการอาชวีศึกษากรุงเทพมหานคร 1 มีการรับรูความเปนองคการแหงการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับสูง  
เชนเดียวกับงานวิจัยของ ศุภลัคน  ปูประเสริฐ (2546) ศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการเปน   องคการแหงการ
เรียนรูของกลุมงานพยาบาล ตามการรบัรูของพยาบาลวิชาชพี โรงพยาบาลของรฐั เขตกรงุเทพมหานคร พบวา การเปน
องคการแหงการเรียนรูของกลุมงานพยาบาลโดยรวม และรายดาน อยูในระดับสูง ซึ่งกลุมงานพยาบาลมีการพัฒนา
องคการพยาบาลใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี
ใหมีการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยการนําหลักองคการแหงการเรียนรูมาใชในการพัฒนาองคการและ
สอดคลองกับ พสุ เดชะรินทร (2541, หนา 23 - 46) กลาววา องคการทีมี่ความสามารถในการเรียนรูมีลักษณะ
สําคัญ คือ สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปและพัฒนาความสามารถใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ท้ังในระดับบุคคล และระดับองคการ และนําผลลัพธท่ีไดจากการเรียนรูมาประยุกตใช  
 

3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการและองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ แสดงใหเห็นวา บรรยากาศองคการดานการทํางานเปนทีม ดานความทาทายและความรบัผิดชอบ 
ดานการเปดโอกาสใหการเรียนรูโดยการทดลอง ดานการใหรางวัลและการลงโทษ และดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และความคาดหวังลวนมีความสมัพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรู  สอดคลองกับ พส ุ เดชะรินทร (2541) 
กลาววา องคการที่มีความสามารถในการเรียนรูมีลักษณะสําคัญ คือ สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงไปและพัฒนาความสามารถใหสอดคลองกับการเปลี่ยนที่เกิดขึ้น ท้ังในระดับบุคคล และระดับองคการ และ
นําผลลัพธท่ีไดจากการเรียนรูมาประยุกตใช สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภลคัน  ปูประเสริฐ (2546) กลาววา 
บรรยากาศองคการของกลุมงานพยาบาล ตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร มี
ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาองคการพยาบาลไปสูองคการแหงการเรียนรูในระดับสูง บุคลากรซึ่งเปน
พยาบาลวชิาชีพมีบรรยากาศการทํางานเปนทีมรวมกัน มีความรับผิดชอบในงาน และไดรับการสนับสนุนในการทํางาน
จากผูบริหาร การสรางบรรยากาศซึ่งสนับสนุนกระตุนใหสมาชิกแตละคนไดเรียนรู และพฒันาศักยภาพของตนเอง
อยางเต็มท่ี คือ กลยทุธหน่ึงในการเสริมสรางองคการแหงการเรียนรู (บัณฑิต  เพ็ชรประพันธกุล, 2540) 
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นอกจากนี้ ผลการวิจยัน้ีสอดคลองกับการศึกษาของ กาญจนา เกียรติธนาพันธ (2542) ท่ีศึกษา
บรรยากาศองคการที่เอื้อตอการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู กรณีศึกษา กองสาธารณสุขภูมิภาค สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา การรับรูบรรยากาศองคการในระดับสูง จะมีการรับรูการพัฒนาไปสูองคการแหงการ
เรียนรูในระดับสูงกับทุกๆ องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู (อางถึงใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ หนา 35-37)  
สอดคลองกับงานวิจัย ของ สมคิด สรอยนํ้า (2548) ไดศึกษาวจิัย เรื่อง การพฒันาตัวแบบองคการแหงการเรียนรูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมี 6 ปจจัย 
คือ ปจจัยเปาหมายและขอมูลยอนกลับการปฏิบัติงาน ปจจัยการปฏิบัติของครูและทีมงาน ปจจัยการจูงใจ ปจจัย
บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน ปจจัยวสิัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร และปจจัยการพัฒนาครูทีมงานผล
จากการวิจยัครั้งน้ี เปนประโยชนตอการเสรมิสรางความรูเชงิวิชาการในบริบทสังคมไทย เปนการนําเอาทฤษฎีทาง
ตะวันตกมาประยุกตใหเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยและนําไปประยกุตใชในการพัฒนาโรงเรียนในสงักัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเปนกลุมเปาหมายในการวิจัย ทําใหการพัฒนาเปนไปอยาง
ถูกทิศทางหากประชากรของประเทศไดรับการศึกษาที่ดี ผลผลิตเหลาน้ีจะเปนศักยภาพในการพัฒนาองคการสังคม 
รวมไปถึงการพฒันาภาคอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพในที่สุด 

 
ขอเสนอแนะ 

1. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ปพุทธศักราช 2528 “การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยู
กับความสามารถ 2 อยาง คือ ความสามารถในการใชวิชาความรูอยางหนึ่ง สามารถประสานสัมพันธกับผูอื่นอีกอยาง
หน่ึง ท้ังสองประการตองดําเนินคูกันไปและจําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดเห็นท่ีเปน
อิสระ ปราศจากอคติ และดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะทําใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนท่ีพึง
ประสงคโดยครบถวนแทจริง” ผูบริหารของมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ หรือผูบังคับบัญชาของแตละหนวยงาน 
ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาขีดความรูความสามารถของบุคลากร และสรางบรรยากาศภายในหนวยงานที่ดี ดวย
การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมการทํางานภายในหนวยงาน โดยอาศัยการรวมกันทํางานเปนทีมเพื่อเปนการพัฒนา
ความสัมพันธระหวางสมาชกิในกลุม พัฒนาความไววางใจใหบุคลากรมีความรูสึกลกึซึ้งและเปนมิตรที่ดีตอกัน อีกท้ัง 
การเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีการทดลองเรียนรูสิ่งใหม หรือแสดงออกในดานความคิดสรางสรรคเพื่อประโยชนใน
การปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานที่ตรงตามความสามารถ ตลอดจนการมีสวนในการพฒันาขีดความสามารถของ
บุคลากรดวยการมอบหมายงานใหมๆ ท่ีทาทายความสามารถใหแกบุคลากร มีการจัดสรรทรัพยากรใหเพยีงพอตอ
ความตองการของบุคลากร สงเสริมใหเกิดขวญัและกําลงัใจแกบุคลากร นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนใหแกบุคลากรตามแตละตําแหนงหนาท่ี เพื่อใหบุคลากรสามารถยึดถือหรือนําเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม อีกท้ัง มหาวิทยาลัยควรมีสวนในการผลักดันใหบุคลากรเกิด
การเรียนรูโดยการทดลองปฏิบัติงานดวยการใชรูปแบบ วิธีการ หรือนวัตกรรมใหมๆ เพื่อชวยใหเกิดการพัฒนา
ศักยภาพของบคุลากรในมหาวทิยาลัยใหดีมากยิ่งขึ้น 
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2. การเรียนรูเปนสิ่งสําคัญ และเปนสิ่งที่ตองใฝหาที่จะรูและนํามาพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา ซึ่งจาก
ผลการวจิัยครั้งน้ี พบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับ
มาก ถึงอยางไรก็ตาม ผูบริหารของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หรือผูบังคับบัญชาของแตละหนวยงาน ควรมีการ
สงเสริมและสนับสนุนอยางตอเน่ือง ใหบุคลากรมีการพัฒนาความรู ความสามารถใหบุคลากรมีความรูในวิชาการ
สมัยใหม สามารถปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีคุณธรรม ตลอดจนการสรางวัฒนธรรมการมีสวนรวมของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกนัและกัน เพือ่นํามาพัฒนาการปฏิบัติราชการรวมกัน
อยางมีประสิทธภิาพ 

3. ในการเสริมแรงเพื่อจะกระตุนใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ผูบริหารควรให
ความสําคัญกับการใหรางวลัและการลงโทษ จากการศึกษาวิจยัครั้งน้ี พบวา บรรยากาศองคการดานการใหรางวัลและ
การลงโทษไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 กับการเปนบุคคลที่รอบรูและการมแีบบแผนความคิด ท้ังน้ี 
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีการเลื่อนขั้น ปรับขึ้นเงินเดือน ปละ 1 ครั้ง มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปละ 2 
ครั้ง สําหรับขาราชการจะมีการเลื่อนขั้น ปรับขึ้นเงินเดือน ปละ 2 ครั้ง มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปละ 1 ครั้ง 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจะมีการมอบรางวัลแกขาราชการผูปฏิบัติงานดีประจําปทุกๆ ป ซึ่งจะเปนการกระตุนให
บุคลากรเกิดแรงกระตุนในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ หากแตการใหรางวัลถาเปนการจัดสรรใหกับกลุมใดกลุม
หน่ึง หรือไมสามารถสรางความเชื่อม่ันในจิตใจของบุคลากรวาบริสุทธิ์ยุติธรรม ยอมเกิดผลเสยีตามมาในองคการได 
เชน เกิดความขัดแยงระหวางบคุคล ระหวางกลุม หรือระหวางหนวยงาน เปนตน สอดคลองกับ แนวคิดของลิทวิน
และสตรงิเกอร (อางถงึใน จุฬารัตน เสกนําโชค. 2547) กลาวไววา การใหรางวัลสําหรับการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางยุติธรรมจะเปนสิ่งกระตุนใหบุคลากรมีความตองการความสําเรจ็สูง ดังทีม่าสโลว 
(Maslow. 1954: 80-91) กลาวไววา มนุษยมีความตองการอยูตลอดเวลาไมสิ้นสุดและพฤติกรรมของมนุษยจะ
เปนไปเพื่อตอบสนองความตองการเหลาน้ัน และการใหรางวลัน้ัน บุคลากรสวนใหญคิดวาจะตองตั้งอยูบนความ
ยุติธรรม 

4. ผูบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ควรมุงพัฒนาบุคลากรที่มีอายุการทํางานไมเกิน 5 ป 
เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ี พบวา บุคลากรที่มีอายุการทํางานไมเกิน 5 ป มีองคประกอบของการเปนองคการแหงการ
เรียนรูตํ่ากวาบุคลากรที่มีอายุการทํางานมากกวา 21 ปขึ้น อยางมีนัยสําคัญ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากประสบการณในการ
ทํางานที่นอยกวา และการเปดโอกาสจากผูบังคับบัญชาใหบุคลากรที่มีอายุการทํางานไมเกิน 5 ป ไดมีโอกาสแสวงหา 
พัฒนาความรูความสามารถของตนเอง ซึ่งลิทวนิและสตริงเกอร (Litwin and Stringer. 1968: 14-18; Citing 
McClelland. 1962) กลาวไววา การเปดโอกาสใหบุคลากรรบัผิดชอบและแกไขปญหาดวยตนเอง จะสรางความพึง
พอใจและทําใหบุคลากรสามารถบรรลุผลสําเร็จในการทํางานของตนเอง ท้ังน้ี ผูบังคับบัญชาควรมอบอํานาจการ
ตัดสินใจใหแกบุคลากร เพื่อเปนการสรางความเชื่อม่ันและเปนกําลังใจที่จะทําใหบุคลากรมุงม่ันทํางานใหบรรลุผล
สําเร็จตามที่ไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชา 
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5. ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชา ควรมุงจัดกิจกรรม การสัมมนา การฝกอบรมตามสายการปฏิบัติงาน 
หรือตามความจําเปนของแตละตําแหนงงานของบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรโดยสนับสนุนทุนเกี่ยวกับ
การศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เปนตน เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญตาม  
แตละสายการปฏิบัติงานแกบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงสุดไมเกินปริญญาตรี จากการศึกษาครั้งน้ี พบวา บุคลากรที่
มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปรญิญาเอก จะมีองคประกอบของการเปนองคการแหงการเรียนรูสูงกวา
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงสดุไมเกินปริญญาตรี สอดคลองกับ ภรณี กีรติบุตร (2529: 30) (อางถึงใน จฬุารัตน 
เสกนําโชค. 2547) กลาวไววา บรรยากาศองคการที่ดีท่ีสุด คือ บรรยากาศองคการที่มีลักษณะผสมผสานระหวางการ
เนนการบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายขององคการและการเอาใจใสตอความกาวหนาของบุคลากร 
 

ขอเสนอแนะในการวิจยัครั้งตอไป 
1. ควรศกึษาเปรียบเทียบบรรยากาศองคการกับหนวยงานภายนอก ท่ีมีประเภทขององคการใกลเคียงกัน 

เพื่อท่ีจะทราบถึงความแตกตาง ปญหา และอุปสรรคอันเน่ืองมาจากแนวคิด รูปแบบขององคการที่แตละองคการ
นํามาใชและยึดถือปฏิบัติ 

2. ควรศึกษาตัวชีว้ดัขององคการแหงการเรียนรู เพื่อวิเคราะหวาสามารถนําแนวคิดการเปนองคการแหง
การเรียนรูมาประยุกตใช เพื่อใหเกิดผลประโยชนอยางชัดเจน 

3. ควรมีการศึกษาปญหาที่เปนอุปสรรคตอการรับรูในบรรยากาศองคการ และการเปนองคการแหงการ
เรียนรู เพื่อนําเปนแนวทางในการแกไขปญหาขององคการอยางถูกตองและเหมาะสม 

4. ควรมีการศึกษาในการวิจยัเชิงคุณภาพ เกี่ยวกบับรรยากาศองคการและองคการแหงการเรียนรู เพื่อ
เปนการวิจัยแบบเจาะลึกในรายละเอียด นําไปสูการพัฒนาองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง 
ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการและองคการแหงการเรียนรู : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรียน    ผูใหขอมูล 

เน่ืองดวย ดิฉัน นางสาวศิรินันท แสงสิงห นิสิตระดับ ปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการจัดการ รุน 7 คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดทําการศึกษาวจิัยเก่ียวกับความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการและองคการแหงการเรียนรู : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซึ่งขอมูลที่ไดจากทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการเสนอขอมูลที่ตรงกับสภาพความเปนจริง เพ่ือใชเปน
ขอมูลสนับสนุน ประกอบการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 ผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือจากทานในการใหขอมูลเก่ียวกับตัวทานเองในเรื่องดังกลาว โดยการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ใหครบทุก
ขอ และตรงกับความเปนจริงที่เก่ียวกับตัวทานและหนวยงานของทาน   ซึ่งแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล 
ตอนที่ 2  บรรยากาศองคการภายในหนวยงาน 
ตอนที่ 3  องคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี และขอรับรองวาคําตอบของทานทั้งหมด  จะเปนความลับ และจะนํา
แบบสอบถามมาใชเพ่ือการรวบรวมและวิเคราะหเปนผลสรุปออกมาใหไดตรงกับความเปนจริงมากที่สุด   ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  

 

นางสาวศิรินันท   แสงสิงห 
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) รุน 7 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล 
 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย หรือ  ลงในชอง ο ท่ีตรงกับตัวทานมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ  
 

1. เพศ   ο ชาย  ο หญิง 
 

2. อายุ   ο 20 - 30 ป ο 31 – 40 ป ο 41 – 50 ป ο 51 – 60 ป 
 

3. ระดับการศึกษา ο ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนตน ο มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  

   ο ปวส./อนุปริญญา  ο ปริญญาตรี 
   ο ปริญญาโท   ο ปริญญาเอก 

   ο อื่นๆ (ระบุ) …………………………………..….. 
 

4. ประเภทบุคลากร ο สายวิชาการ (สาย ก)  ο สายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข, ค)  
 

5. อายุการทํางานใน มศว  ο ไมเกิน 5 ป   ο 6 ป – 10 ป  

ο 11 ป – 15 ป   ο 16 ป – 20 ป  

ο 21 ปขึ้นไป   
 

สําหรับ
ผูวิจัย
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 ตอนที่ 2  บรรยากาศองคการภายในหนวยงาน 

 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย หรือ  ลงในชอง ο ท่ีถูกตองและตรงกับความเปนจริงมากที่สุด เพียง 1 ขอ 
 โดยพิจารณาบรรยากาศองคการในหนวยงานของทานวามีลักษณะดังตอไปนี้มากนอยเพียงใด  

ระดับความคิดเห็น 
บรรยากาศองคการ มากท่ีสุด

° 

มาก 

↓ 

ปานกลาง
→ 

นอย 

↑ 

นอยท่ีสุด
← 

  

1. ทานเช่ือวาการเปลี่ยนแปลงไมวาจะดีหรือไม ลวนเปน       
     โอกาสที่จะเกดิการเรยีนรูสิ่งใหมๆ  ……… ……… ……… ……… ………  
2. ทานเช่ือวางานทีม่ีอุปสรรคและยากตอการทํางาน        
     เปนความทาทายที่นาลอง ……… ……… ……… ……… ………  
3. ทานตองการทํางานที่ทาทายความสามารถ แมวาจะ       
     ทําใหภาระงานและความรับผดิชอบเพิม่ขึ้น ……… ……… ……… ……… ………  
4. ในหนวยงานของทาน เมื่อทานทํางานผิดพลาดจะม ี       
     การกลาวโทษ/ตําหน/ิตักเตือน ……… ……… ……… ……… ………  
5. ในหนวยงานของทาน เมื่อทานปฏบิัติงานด ี        
     มีประสิทธภิาพ มักไดรับคําชมเชยจากหัวหนางาน ……… ……… ……… ……… ………  
6. ในหนวยงานของทานมีการใหผลตอบแทนอื่น (เชน       
     โบนัส, คาลวงเวลา, คาเบีย้เลีย้ง) กระตุนใหทาน       
     เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ……… ……… ……… ……… ………  
7. ทานมักมีทัศนคติเกีย่วกับการทํางานแตกตางจาก       
     เพื่อนรวมงาน ทําใหผลงานที่ทาํออกมาแตละครัง้       
     แตกตางจากผูอื่น ……… ……… ……… ……… ………  
8. ทานมักใชวิธีการทํางานที่แตกตางหรือขัดแยงกับ       
     เพื่อนรวมงาน ……… ……… ……… ……… ………  
9. ทานมักมีความขดัแยงกบัเพื่อนรวมงาน เนื่องมาจาก       
     ทรัพยากรของหนวยงานมีไมเพียงพอ หรือไมตรงกับ       
     ความตองการ (เชน วัสด ุอุปกรณ เครื่องคอมพวิเตอร ฯลฯ) ……… ……… ……… ……… ………  
10. การประเมินผลการปฏิบัติงานภายในหนวยงานของ       
    ทานมีความเหมาะสมและเทีย่งตรง ……… ……… ……… ……… ………  
11. ผลจากการประเมินการทํางานของทาน ทําใหทาน       
    ปรับปรุง แกไข ขอผิดพลาดของตนเอง ……… ……… ……… ……… ………  
12. ทานยอมรบัและเห็นดวยกับผลการประเมิน        
    เมื่อเทียบกับการทํางานของทานที่ผานมา ……… ……… ……… ……… ………  
13. หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทานเรียนรูดวยการ       
    ทดลองทํางานโดยใชวิธีใหมๆ หรือแตกตางไปจากเดมิ ……… ……… ……… ……… ………  

สําหรับ
ผูวิจัย
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ตอนที่ 2   บรรยากาศองคการภายในหนวยงาน (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น 
บรรยากาศองคการ มากท่ีสุด

° 

มาก 

↓ 

ปานกลาง
→ 

นอย 

↑ 

นอยท่ีสุด
← 

  

14. หนวยงานของทาน สงเสริม/สนับสนุนใหทานไดม ี       
    โอกาสสรางสรรคผลงานใหมๆ ……… ……… ……… ……… ………  
15. หนวยงานของทาน สงเสริมหรือสนับสนนุใหทาน       
    ไดทดลองทําสิง่ใหมๆ โดยไมคํานึงวาผลงานนั้น       
    จะไดผลลัพธดีหรือไมก็ตาม ……… ……… ……… ……… ………  
16. หนวยงานของทาน สนบัสนุนใหมกีารทํางานรวมกนัเปนทีม ……… ……… ……… ……… ………  
17.  หนวยงานของทาน สงเสริมใหทานมีการเอื้อเฟอ แบงปน       
     ขอมูลหรือสิ่งที่จะเปนประโยชนระหวางคนในทมี ……… ……… ……… ……… ………  
18. หนวยงานของทาน สงเสริมใหทานทํางานดวยความ       
     เต็มใจและเสียสละเพื่อความสําเร็จตามเปาหมายของทีม ……… ……… ……… ……… ………  

 
ตอนที่ 3  การเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

คําชี้แจง โปรดใหคะแนนตามความหมายดานลาง โดยทําเครื่องหมาย 3หรือ 5 ลงในชอง ο ท่ีถูกตอง และ 
 ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด เพียง 1 ขอ โดยพิจารณาวาทานมีลักษณะตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

ระดับความคิดเห็น   
องคการแหงการเรียนรู มากท่ีสุด

° 

มาก 

↓ 

ปานกลาง
→ 

นอย 

↑ 

นอยท่ีสุด
← 

  

19. ทานสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ใหพรอม        
    ที่จะเรียนรูตลอดเวลา ……… ……… ……… ……… ………   

20. ทานใฝที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา ……… ……… ……… ……… ………   

21. ทานปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการทํางานของตนเอง        
    ใหเหมาะสมตามสถานการณปจจุบัน ……… ……… ……… ……… ………   

22. ทานปรารถนาเรยีนรูสิ่งใหมเพื่อเพิม่ศักยภาพของตนเอง        
    เพื่อบรรลุความสําเร็จในชีวิตและของหนวยงาน ……… ……… ……… ……… ………   

23. ทานสามารถควบคุมจิตใจของตนเอง ใหเปดรับสิ่งใหมๆ ……… ……… ……… ……… ………   

24. ทานเขาใจบทบาทหนาที ่และความรับผิดชอบ        
    ในตําแหนงงานของตนเอง ……… ……… ……… ……… ………   

25. ทานมีอิสระในการคิดสรางสรรค เพื่อจะผลิตผลงาน        
    ใหสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน ……… ……… ……… ……… ………   

 

สําหรับ
ผูวิจัย

สําหรับ
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ตอนที่ 3  การเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ (ตอ) 

 

ระดับความคิดเห็น   
องคการแหงการเรียนรู มากท่ีสุด

° 

มาก 

↓ 

ปานกลาง
→ 

นอย 

↑ 

นอยท่ีสุด
← 

  

26. ทานเขาใจบทบาทหนาที่ของหนวยงานของทาน        
    ที่มีตอมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ……… ……… ……… ……… ………   

27. ทานปรับเปลีย่นวธิีคิดและวิธปีฏิบตัิใหสอดคลองกบั        
    เปาหมายของหนวยงาน ……… ……… ……… ……… ………   

28. ทานมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน        
    ของหนวยงาน ……… ……… ……… ……… ………   

29. ทานมีการปรับทศันะเกี่ยวกบัวิธีการทํางาน        
    เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน ……… ……… ……… ……… ………   

30. ทานไดรับการพฒันาวิสัยทัศนของตนเองใหสอดคลอง        
    กับวิสยัทัศนของหนวยงาน ……… ……… ……… ……… ………   

31. ทานมีสทิธิ์แสดงความคิดเห็นในการกําหนดรปูแบบ        
    หรือวิธีการทํางานในหนวยงานของทาน ……… ……… ……… ……… ………   

32. ทานเกิดการเรียนรูสิ่งใหมๆ รวมกับสมาชิกในทีม        
    ดวยการสนทนา อภิปราย เปนตน ……… ……… ……… ……… ………   

33. ทานไดแลกเปลี่ยนความรู รับประสบการณใหมๆ        
    จากการทํางานรวมกับสมาชิกในทีม ……… ……… ……… ……… ………   

34. ทานไดคิดสิ่งใหมๆ หรือแตกตางไปจากเดิม        
    จากการทํางานรวมกับสมาชิกในทีม ……… ……… ……… ……… ………   

35. ทานปฏิบัติงานสอดประสานรวมกับสมาชิกในทีม       
    ดวยความไววางใจตอกัน ……… ……… ……… ……… ………   

36. ทานเหน็ความสมัพันธอยางเช่ือมโยงกัน ระหวางงาน        
    ของตนเอง กับฝาย และกบัหนวยงาน ……… ……… ……… ……… ………   

37. ทานเขาใจแนวทางการปฏิบตัิงานของหนวยงาน        
    ที่จะตองเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก ……… ……… ……… ……… ………   

38. ทานศกึษาขอมลูการปฏบิัติงานเพิม่เติมอยางเปนระบบ         
    เพื่อเตรียมพรอมหากมกีารเปลีย่นแปลงในงาน ……… ……… ……… ……… ………   

39. ทานวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ เพื่อใหผลงาน        
    มีความกระจาง และชัดเจน ……… ……… ……… ……… ………   
 

ขอเสนอแนะ:  
…………………………….………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  ขอขอบคุณที่ใหความกรุณาตอบแบบสอบถาม ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

สําหรับ
ผูวิจัย



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ - นามสกุล   นางสาวศิรินันท  แสงสงิห 
วัน/เดือน/ปเกิด   4  ธันวาคม  พ.ศ.2519 
สถานที่เกิด   จังหวัดสุรินทร 
สถานที่อยูปจจบัุน   76/26 ถ.ปทุมธานี-บางเลน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประวัติการศึกษา:-   
 พ.ศ.2539  ปวส. วิทยาลยัพณิชยการเชตพุน 
 พ.ศ.2546  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 พ.ศ.2550  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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