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Abstract
Factors Leading to being a Learning Organization of Social Community
Organizations Development Institute (Public Organization) Ministry of Development
and Human Security.
Mr. Prasong Barakul
The purposes of this study were to study the level of factors Leading to being a learning organization
the level of being learning organization and factors affecting the state of being learning organization of Social
Community Organizations Development Institute (Public Organization). The samples used in this study were 167
administrators and staff of Social Community Organizations Development Institute (Public Organization). The
research instrument was a five - rating scale questionnaire with the reliability score of the whole questionnaire
was 0.977 - 0.978. The statistical analysis comprised mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA and
Stepwise Multiple Regression Analysis. The findings revealed as follows: 1) The level of factors Leading to
being a learning organization was at a high level in all factors.(Except for Organization structure at medium level)
2) The level of being learning organization was at a high level in all factors. 3) The employees who had the
different sex, had dissimilar opinions towards the being learning organization, men better than women with the
statistically significant at 0.05 level. 4) The factors that effect and the ability to predict the being learning
organization of Social Community Organizations Development Institute (Public Organization) were
motivation( 𝑋3 ) , Vision Mission and Strategy( 𝑋1 ) , Management System ( 𝑋2 ) which had statistical
significance level of .05. Equation in raw score can be stated as follow:𝑌 ′ = 1.662 + 0.28 𝑋7 + 0.186 𝑋1 + 0.157 𝑋4
The standard equation can be stated as follow:𝑍 ′ = 0.434 𝑍𝑋7 + 0.242 𝑍𝑋1 + 0.220 𝑍𝑋4

Keywords : Learning Organization, Social Community Organizations Development Institute
(Public Organization), CODI
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ปัจจัยทีน่ ำไปสู่ กำรเป็ นองค์ กำรแห่ งกำรเรียนรู้ของสถำบันพัฒนำองค์ กรชุมชน (องค์ กำร
มหำชน) กระทรวงกำรพัฒนำสั งคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์
นายประสงค์ บาระกุล

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ศึกษาเพื่อศึกษาระดับปั จจัยที่นาไปสู่ การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ ระดับ
ลัก ษณะการเป็ นองค์ก ารแห่ งการเรี ยนรู้ และปั จ จัยที่ มีอิ ทธิ พลต่ อลักษณะการเป็ นองค์ก ารแห่ งการเรี ยนรู้ของ
สถาบันพัฒนาองค์ก รชุ มชน(องค์ก ารมหาชน) กระทรวงพัฒนาสั งคมฯ กลุ่ ม ตัว อย่างที่ใช้ในการวิจ ัย ได้แก่
ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมฯจานวน 167 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.977 -0.978 และสถิติ ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การ
ทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน(stepwise
multiple regression analysis) ในรู ปคะแนนดิบและรู ปคะแนนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับปัจจัยปัจจัยที่
นาไปสู่การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ มีภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก 2)ระดับลักษณะการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้
มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) กลุ่ มตัว อย่างที่มี เพศต่ างกันมีการรั บรู้ ลกั ษะณะการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้
แตกต่างกัน โดยเพศชาย มีการรับรู้ มากกว่าเพศหญิง 4)ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อลักษณะการเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) มีจานวน 3 ปั จจัย คือ แรงจูงใจ(𝑋7 ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ (𝑋1 ) และระบบการจัดการ(𝑋4 ) สามารถพยากรณ์ความสาเร็ จของ ลักษณะการเป็ นองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู้ได้ร้อยละ62.9 สมการพยากรณ์ลกั ษณะการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ในรู ปแบบคะแนนดิบ คือ
𝑌 ′ = 1.662 + 0.28 𝑋7 + 0.186 𝑋1 + 0.157 𝑋4
สมการพยากรณ์ลกั ษณะการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ในรู ปแบบคะแนนมาตรฐาน คือ
𝑍 ′ = 0.434 𝑍𝑋7 + 0.242 𝑍𝑋1 + 0.220 𝑍𝑋4

คำสำคัญ : องค์การแห่งการเรี ยนรู ้, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน), CODI
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่นาไปสู่ โลกยุคโลกาภิวฒั น์
(Globalization) คือ สภาวะโลกไร้พรมแดน ทาให้ความเป็ นไปของในซีกโลกหนึ่ง สามารถเห็นได้ในอีกซีกโลก
หนึ่ งในเวลาเพียงชั่ว เสี้ ยววินาที สังคมจึ งเต็มไปด้ว ยข้อ มูล และข่ าวสาร เกิ ด สังคมแบบใหม่ ขึ้ นที่ เรี ยกว่า
สั ง คมสารสนเทศ(Information Society) สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ( Knowledge Society) หรื อ ที่ เรี ย กว่ า เศรษฐกิ จ
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ฐานความรู้หรื อ Knowledge Based Economy (OECD, 2002) ซึ่ งหมายถึง เศรษฐกิจ ที่ให้ความสาคัญในด้านการ
ผลิต การแพร่ กระจายสิ นค้า และการบริ การโดยใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใน ทุกส่ วนของภาคการผลิต เพื่อ
ลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพ และเพื่อลดการพึ่งพิงแรงงานที่ขาดแคลน โดยเฉพาะที่ตอ้ งอาศัยความรู้ สติปัญญาเป็ น
รากฐานในการขับเคลื่อนการทางานและแก้ไขปั ญหาต่างๆซึ่ ง เมื่อทุกองค์การล้วนต้องดารงอยูใ่ นสังคมแห่ งการ
เรี ยนรู้ และภูมิปัญ ญา องค์ก ารจึ งต้องคิ ดหรื อ ตัดสิ นใจใช้ข ้อมูลข่ าวสาร องค์ค วามรู้ และภูมิปัญญาเข้ามาเป็ น
องค์ประกอบในการดาเนิ นการ เหตุผลคือ 1) เพื่อให้องค์การของตนเองดีที่สุดบนเวทีของการแข่งขัน 2)ให้การ
พัฒนาคุณภาพของงานตอบสนองต่อภารกิจขององค์การ 3)ให้องค์การสามารถเผชิญกับการแข่งขันได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิภาพ 4) ให้องค์การสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างรู้เท่าทัน 5) เป็ นการรวม
พลังความรู้ ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบตั ิงานให้ได้ดีที่สุด 6) ให้องค์การเป็ นอิสระจากสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลารวมทั้งการเป็ นอิสระจากการพึ่งพาสิ่ งอื่น (ศิริพร ศรี สาคร, 2553 )
องค์การแห่ งการเรี ยนรู้ (Learning Organization) เป็ นการบริ หารรู ปแบบหนึ่ งที่ใช้เ ป็ นพื้นฐานในการ
ก้าวไปสู่ความสาเร็ จขององค์การได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็ นภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อธุรกิจเอกชน สามารถ
ประยุก ต์ใช้ร่ว มกับการบริ ห ารรู ป แบบอื่ น ๆ ที่มีล ัก ษณะการพัฒนาองค์ก ารให้เ พีย บพร้ อ มไปด้ว ยความคิ ด
สร้ างสรร (Creative Organization) รวมถึ งให้บรรลุ ผลสาเร็ จ ในระบบบริ ห ารเชิ งคุ ณ ภาพรวม (Total Quality
Management) ตลอดทั้งองค์ก าร (วีระวุธ มาฆะศิรานนท์, 2545) องค์ก ารแห่ งการเรี ยนรู้ เ น้นการเรี ยนรู้ ของ
บุคลากรในองค์การที่มีข้ ึนอย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์การปฏิบตั ิงานรวมทั้งทักษะการแก้ไขจนเชี่ยวชาญ เพื่อ
การเปลี่ยนแปลงในสิ่ งที่ดีกว่า คุม้ ค่ากว่า ต่อส่ วนตน ทีมงานและองค์การ สร้าสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างอันเป็ นการ
พัฒนาความคิด มุมมองของตนเองไปในตัว ซึ่ งนอกเหนื อไปจากเป้ าหมายความสาเร็ จขององค์การอันผูก โยง
ระบบเข้ากับปรัชญา และวิสัยทัศน์ขององค์การ (วีรวัฒน์ ปันนิตามัย, 2544)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรื อ “พอช.” สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุ ษย์ จึงเป็ นหน่ วยงานหนึ่ งของภาครัฐที่ถูกจัดตั้งขึ้นสอดคล้องพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ว่าเป็ นเรื่ องของการพัฒนาส่ วนราชการให้เป็ นองค์การ
แห่ งการเรี ยนรู้ ซึ่ งสถาบันฯ ได้ถูกจัดตั้งและประกาศในพระราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2543 เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้การช่วยเหลือและประสานงาน (กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน) เพื่อพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน ประชาสังคมและเครื อข่ายในด้านอาชีพ
รายได้ ที่อยูอ่ าศัย ชีวิตความเป็ นอยู่ การเงิน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ (สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน, 2561)
ผูว้ ิจยั เห็ นถึงภาระกิจความรับผิดชอบที่สาคัญ และศักยภาพของสถาบันพัฒนาองค์กรชุ มชน(องค์ก าร
มหาชน) จึงได้ศึกษาวิจยั การพัฒนาไปสู่องค์การแห่ งการเรี ยนรู้ ของสถาบันฯ อันจะทาให้ได้ขอ้ มูลส่ วนหนึ่งที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และวางแผนในการพัฒนาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สู่ การเป็ น
องค์การแห่ งการเรี ยนรู้ ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาระดับปั จจัยที่นาไปสู่ การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ของสถาบันพัฒนาองค์ก รชุ ม ชน
(องค์การมหาชน)
2. เพื่อศึกษาระดับลักษณะการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน)
3. เพื่อศึกษาปั จจัยที่นาไปสู่ องค์การแห่ งการเรี ยนรู้ส่งผลต่อลักษณะการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้
ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ขอบเขตกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ประกอบด้วย ปั จจัยด้านการบริ หารองค์การ 7 ด้าน และลักษณะองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู้ 5 ด้านตามแนวคิดของ ปี เตอร์ เอ็ม .เชงกี้ (Peter M. Senge, 1990)
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษาวิจ ัยครั้งนี้ คื อ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จานวนทั้งสิ้ น 286 คน ผูว้ ิจยั เลือกใช้สูตรของ Taro Yamane ในการ
หาขนาดของกลุ่ มตัว อย่างโดยมีก ารก าหนดให้ระดับความ เชื่ อ มัน่ อยู่ร้อ ยละ 95 และก าหนดให้ระดับความ
คลาดเคลื่อนอยู่ที่ร้อยละ 5 หรื อ 0.05 (Yamane, 1973; วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และดวงทิพย์ เจริ ญรุ กข์ เผื่อนโชติ ,
2554) ผลการค านวนเท่ า กับ 167 คน และใช้รู ป แบบการสุ่ มตัว อย่า งตามระดับ ชั้นภู มิ อ ย่า งเป็ นสั ด ส่ ว น
(Proportional stratified sampling)
3. ขอบเขตด้านเวลา การวิจยั ครั้งนี้ทาการจัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2562

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ของนักวิชาการที่สาคัญ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการบริ หารองค์การที่
ส่ งเสริ มการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้คือ มาร์ควอร์ท(Marquard,2002), เบนเนท และโอเบรี ยน (Bennett &
O’Brien, 1994), ไคเซอร์ (Kaiser, 2000), เพดเลอร์, เบอร์กลู และบอยเดล((Pedler, Burguyne & Boydell,1991),
สมคิด สร้อยน้ า ( 2547 ), มาลี สื บกระแส (2552), สมนึก เอื้อจิระพงษ์พนั ธ์และเพ็ญนภา ประภาวัต( 2552), ดวง
นภา เสริ มทัพ(2558), ดรุ ณี โกเมนเอก ( 2553 ) และลือชัย จันทร์โป๊ (2546) สามารถสรุ ปปัจจัยดังกล่าวออกมาเป็ น
ตารางที่2 ข้างล่างนี้ ส่ วนลักษณะองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ผวู้ ิจยั เลือกใช้ตามแนวคิดของ ปี เตอร์ เอ็ม เชงกี้(Peter M.
Senge, 1990) ประกอบด้วย 5 ด้าน และนาไปเป็ นสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั
ตารางที่ 2 แสดงปั จจัยที่นาไปสู่ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ตามแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการ และนักวิจยั
ปั จจัยด้านองค์การ
1.วิสยั ทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
2.โครงสร้างองค์การ
3.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4.ระบบการจัดการ
5.ภาวะผูน้ าแห่ งการเรี ยนรู ้
6.บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ
7.แรงจูงใจ
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สมมติฐำนกำรวิจัย
1. ปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ส่ งผลการรับรู้ต่อ
ระดับลักษณะการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้แตกต่างกัน
2. ปัจจัยที่นาไปสู่องค์การแห่ งการเรี ยนรู้ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ที่แตกต่าง
กันมีอิทธิพลต่อลักษณะการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1.ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.1.เพศ
1.2.อายุ
1.3.ระดับการศึกษา
1.4.รายได้ต่อเดือน
1.5.ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
1.6.สายงานที่สังกัด
2.ปัจจัยด้ำนองค์กำร
2.1.วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์
2.2.โครงสร้างองค์การ
2.3.ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.4.ระบบการจัดการ
2.5.ภาวะผูน้ าแห่ งการเรี ยนรู้
2.6.บรรยากาศและ
วัฒนธรรมองค์การ
2.7.แรงจูงใจ

ตัวแปรตำม

องค์กำรแห่ งกำรเรียนรู้
1.ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
บุคคล
2.แบบแผนทางความคิด
3.การมีวิสัยทัศน์ร่วม
4.การเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นทีม
5.การคิดอย่างเป็ นระบบ
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ส ารวจ (survey research) เครื่ องมื อ การวิ จ ัย คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaires) แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน รวมทั้งหมด 78 ข้อ ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 สอบถามข้อมูลด้านปั จจัยส่ วน
บุคคล มีจานวน 6 ข้อส่ วนที่ 2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่นาไปสู่ องค์การแห่ งการเรี ยนรู้ จานวน 7 ปั จจัย
จานวน 48 ข้อ ส่ วนที่ 3 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ การวัดระดับของลักษณะการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ ข อง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ทั้ง 5 ด้านจากแนวคิดของ ปี เตอร์ เชงกี้ (Peter Senge,1990) จานวน
30 ข้อ
ผูว้ ิจัยนาเครื่ องมือที่เ ป็ นแบบสอบถามเสนอต่ อผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่านเพื่อ ตรวจสอบหาค่ าความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้ อหาIOC (index of item objective congruence) ผลการทดสอบคื อได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องในภาพรวมเท่ากับ 0.932 จึงจะนาไปทดลองใช้ (try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน
30 คนคือ หน่ วยงานการเคหะแห่ งชาติ กรุ งเทพมหานครใช้ได้ 29คน (ข้อมูลไม่สมบูรณ์1คน) ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์
ความเชื่อมัน่ (Coefficient of Reliability) โดยรวมเท่ากับ 0.978 มีความเหมาะสมที่จะใช้แบบสอบถามได้จริ ง

กำรวิเครำะข้ อมูลและผลกำรวิจัย
ผูว้ ิจยั ทาการรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับคื นจากการติดตามด้วยตนเองทั้งหมดจานวน 167
ฉบับ คิดเป็ น 100% ตามขนาดตัวอย่างที่กาหนดไว้จากนั้นจึ งตรวจสอบความเรี ยบร้อยของแบบสอบถาม และ
นาไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าจานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
(𝑥̅ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์สถิติอา้ งอิง ได้แก่ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบ Stepwise(Stepwise Multiple Regression)
1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุ ษย์ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ น กลุ่มงานพื้นที่ คิดเป็ นร้อยละ 53.9 เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 67.7 มีอายุอยู่
ในช่วง 31-40 ปี คิดเป็ นอยละ 40.1 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 76.6 มีรายได้ต่อ
เดือนระหว่าง 16,001-26,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 45.5 มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 28.1
2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษาวิจยั
2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าสถิติพ้ืนฐานความคิดเห็น ด้านปั จจัยปั จจัยที่นาไปสู่ การเป็ นองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู้ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

7

ตารางที่ 2.1 แสดงข้อมูล ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นปัจจัยที่นาไปสู่การเป็ นองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู้ของผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ปัจจัยที่นาไปสู่องค์การแห่ งการเรี ยนรู้
วิสัยทัศน์ พันธกิจและ ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์การ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบการจัดการ
ภาวะผูน้ าแห่ งการเรี ยนรู้
บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ
แรงจูงใจ
รวม

ค่าเฉลี่ย
3.80
3.32
3.46
3.52
3.54
3.76
3.62
3.58

ระดับความคิดเห็น
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น
0.68
มาก
0.78
ปานกลาง
0.69
มาก
0.73
มาก
0.80
มาก
0.76
มาก
0.81
มาก
0.65
มำก

จากตารางที่ 2.1 พบว่า ปัจจัยที่นาไปสู่องค์การแห่ งการเรี ยนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก(𝑥̅ = 3.58 และ
ค่า S.D.=0.65) เมื่อพิจารณาจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจและ ยุทธศาสตร์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสู ง
ที่สุด มีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.80 และค่า S.D. =0.68) รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรม
องค์การ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 3.76 และ ค่า S.D. =0.76) และน้อยที่สุดคือด้านโครงสร้างองค์ก าร
มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (𝑥̅ =3.32,และค่า( S.D. =0.78)
2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าสถิติพ้นื ฐานความคิดเห็น ด้านลักษณะการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ ของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ตารางที่ 2.2 แสดงข้อมูล ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นของลักษณะการเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้ของผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ระดับความคิดเห็น
ลักษณะการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น
ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล
3.98
0.61
มาก
แบบแผนทางความคิด
4.09
0.56
มาก
การมีวิสัยทัศน์ร่วม
3.81
0.57
มาก
การเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นทีม
3.93
0.61
มาก
การคิดอย่างเป็ นระบบ
3.86
0.58
มาก
รวม
3.94
0.52
มำก
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จากตารางที่ 2.2 พบว่าลักษณะการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก(𝑥̅
= 3.94 ค่า (S.D.= 0.52) เมื่อพิจารณาจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า แบบแผนทางความคิด มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 4.09 และค่า S.D. =0.56) รองลงมาคือ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 3.98 และค่า S.D. =0.61) และน้อยที่สุด
คือด้านการมีวสิ ยั ทัศน์ร่วม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (𝑥̅ =3.81,และค่า S.D. =0.57)
3. การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ ว นบุค คลที่แตกต่ างกันของผูบ้ ริ ห ารและเจ้าหน้าที่ส ถาบันพัฒนาองค์ก ร
ชุมชน มีระดับการรับรู้ต่อลักษณะการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้แตกต่างกัน
ผลการทดสอบพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้ลกั ษะณะการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ของ
ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อจาแนกตามเพศพบว่า เพศชาย มีการรับรู้ มากกว่าเพศหญิง ในด้านความเชี่ยวชาญเฉาะบุคล ด้านการ
เรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นทีมและด้านการคิ ดอย่างเป็ นระบบซึ่ งทาให้ยอมรั บตามสมมติ ฐาน ส่ วนด้านอื่นที่เหลื อ โดย
ภาพรวมไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่2 ปัจจัยที่นาไปสู่องค์การแห่ งการเรี ยนรู้ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อลักษณะการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้แตกต่ างกัน
ตารางที่ 3.2 แสดงค่า สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ(𝑅) สัมประสิ ทธิ์ ของการพยากรณ์(𝑅 2)และนัยสาคัญทาง
สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบสเต็ปไวส์จากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้
ตัวแปรพยากรณ์
F
𝑅
𝑅2
𝑅 2 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒
𝑆𝐸𝑒𝑠𝑡
0.734
0.539
0.539
0.35538
192.975*
𝑋7
𝑋7 , 𝑋1
0.781
0.610
0.071
0.32804
128.063*
𝑋7 , 𝑋1 , 𝑋4
0.793
0.629
0.019
0.32083
92.071*
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3.2 เมื่อพิจารณาการเลือกตัว แปรอิสระเข้าสมการพยากรณ์ ทาให้ได้สมการที่มีตัว แปร
พยากรณ์ 3 ตัว แรงจู ง ใจ(𝑋7 ) วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และยุท ธสาสตร์ ( 𝑋1 )และระบบการจัดการ(𝑋4 ) ) มี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณเท่ากับ 0.793 มีอ านาจในการพยากรณ์เ ท่ากับ 0.629 เพิ่มขึ้ นจากดิม 0.019 ค่ า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ ากับ 0.32083 ลดลงจากเดิม 0.00721 มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จะเห็ นได้ว่า ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์แต่ละขั้นตอนที่ทดสอบ พบว่ามีค่าลดลง
ทุกขั้นตอน ในขณะที่ค่าอานาจการพยากรณ์เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนจากเดิม อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 แสดงว่า ตัวแปรพยากรณ์ทุก ตัว ที่เข้าสู่ ส มการพยากรณ์ สามารถร่ วมกันพยากรณ์ลกั ษณะการเป็ น
องค์การแห่ งการเรี ยนรู้(Y)ได้(ได้ ร้อยละ 62.9) โดยมี 4 ปัจจัยที่ไม่ได้รับเลือกเข้าสมการพยากรณ์ลกั ษณะการเป็ น
องค์การแห่ งการเรี ยนรู้( Y) คือโครงสร้างองค์การ(𝑋2 ) เทคโนโลยีสารสนเทศ(𝑋3 ) ภาวะผูน้ าแห่ งการเรี ยนรู้
(𝑋5 ) และบรรยากาศ และวัฒนธรรม(𝑋6 )
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ตารางที่ 3.3 แสดงค่า สัมประสิ ทธิ์ของตัวแปรพยากรณ์ รายปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อลักษณะการเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ตัวแปรพยากรณ์
t
Sig.
b
β
𝑺𝑬𝒃
0.281 0.434
0.045
6.285
แรงจูงใจ)𝑿𝟕 (
0.052
3.602
วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ (𝑿𝟏 ( 0.186 0.242
0.157 0.220
0.054
2.907
ระบบการจัดการ)𝑿𝟒 (
a = 1.662 R = 0.793 𝑹𝟐 = 0.629 𝑺𝑬𝒆𝒔𝒕 = 0.32083 F = 92.071*

000.
000.
004.

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3.3 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของปั จจัยที่เป็ นตัวแปรพยากรณ์ ต่อลักษณะการเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้ ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุ มชนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 มี 3 ปั จ จัย คื อ แรงจู งใจ(𝑿𝟕 ) มี
น้ าหนักความสาคัญของปั จจัยที่เป็ นตัวแปรพยากรณ์ลกั ษณะการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ มากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ (𝑿𝟏 ) และระบบการจัดการ(𝑿𝟒 ) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ของตัวแปรในรู ปใน
รู ปแบบคะแนนดิบ (b) เท่ากับ 0.281, 0.186 และ 0.157 ตามลาดับ และในรู ปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.434,
0.242 และ 0.220 ตามลาดับ และ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุ คูณ เท่ากับ 0.793 มีอานาจในการพยากรณ์
ร้อยละ 62.9 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์(𝑆𝐸𝑒𝑠𝑡 ) เท่ากับ 0.32083 และค่าคงที่ของสมการ
พยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนดิบ(a) เท่ากับ 1.662
สามารถสร้ างสมการพยากรณ์ข องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ อ ลักษณะการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุ มชน(องค์ก ารมหาชน) จานวน 3 ปั จ จัย จากปั จ จัยทั้งหมด 7 ปั จ จัย คื อ แรงจู งใจ(𝑿𝟕 )
วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ (𝑿𝟏 ) และระบบการจัดการ(𝑿𝟒 ) ซึ่ งสามารถเขี ยนสมการพยากรณ์ลกั ษณะ
การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ได้ ดังนี้
สมการพยากรณ์ลกั ษณะการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ในรู ปแบบคะแนนดิบ
𝑌 ′ = 1.662 + 0.281 𝑿𝟕 + 0.186 𝑿𝟏 + 0.157 𝑿𝟒
สมการพยากรณ์ลกั ษณะการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ในรู ปแบบคะแนนมาตรฐาน
𝑍 ′ = 0.434 𝑍𝑿𝟕 + 0.242 𝑍𝑿𝟏 + 0.220 𝑍𝑿𝟒

กำรอภิปรำยผล
ปัจจัยที่นาไปสู่การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) พบว่า มี 3 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 2) ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์
พันกิจ และยุทธศาสตร์ และ 3) ปัจจัยด้านระบบการจัดการ ทั้ง3ปัจจัย มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก จึงทาให้การเป็ น
องค์การแห่ งการเรี ยนรู้ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) อยูใ่ นระดับมากด้วย และทั้ง 3 ปัจจัยยัง
มีประสิ ทธิภาพในการร่ วมกันพยากรณ์ความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การ
มหาชน) ได้ ร้อยละ 62.9

10

1. ปั จจัยด้านแรงจูงใจ มีอิทธิ พลต่อลักษณะการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ของสถาบันฯซึ่ งสอดคล้องกับ

ผลงานวิจยั ของ จันทิวา ยศแก้ว(2548) พบว่าด้านแรงจู งใจ ส่ งผลต่อการเป็ นองค์ก ารแห่ งการเรี ยนรู้ แสดงว่า
ผูบ้ ริ หารของสถาบันฯมีการมอบหมายงานที่ทา้ ทายความสามารถและเป็ นไปได้ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบตั ิ ให้ทางานด้วย
ความเป็ นอิสระ มีความรับผิดชอบในตนเอง เปิ ดโอกาสให้แต่ละคนพัฒนาศักยภาพของตนเอง
2. ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์พนั กิจ และยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวิจยั ของ อรนุช ใดงาม (2557) ซึ่ง
พบว่า ด้านกลยุทธ์องค์กร เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลต่อการเป็ นองค์ก ารแห่ งการเรี ยนรู้ ในส่ วนของสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)ได้วางวิสัยทัศน์ระยะ5ปี (พ.ศ.2560-2564) “ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสู่ การ
จัดการตนเอง” ทาให้การกาหนดพันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ที่มีความชัดเจน ครอบคลุม
และเป็ นไปได้ อีกทั้งได้เผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Ngwenya
(2009)ซึ่งพบว่าการมีพนั ธกิจและเป้ าหมายที่ชดั เจนเป็ น ปัจจัยที่ส่งผลต่อ การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้
3. ปั จจัยด้านระบบการจัดการ เป็ นปั จ จัยที่มีอิ ทธิ พลต่อ ลักษณะการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ลาดับสุ ดท้าย ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลงานวิจยั ของ ลือชัย จันทร์ โป๊
(2546) พบว่า ระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลรวมต่อการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ มีการดาเนิ นงานด้านการจัดการ
รวมอยูด่ ว้ ยแสดงถึงสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)ได้มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพที่เป็ นระบบ จัดให้มีวสั ดุอุปกรณ์แก่งานธุรการเพียงพอ พื่อสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ได้ขยายขอบเขตความสามารถของตนในทุกระดับ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของไคล์เซอร์ (Sandra M. Kaiser,2000) พบว่า องค์การแห่ งการเรี ยนรู้ตอ้ งมีกระบวนการปฏิบตั ิงานที่สนับสนุน
ให้เกิดการเรี ยนรู้ มีการจูงใจเพื่อให้สมาชิกในองค์การอยากที่จะเรี ยนรู้ มีการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก ตลอดจน
สนับสนุ นเวลา สถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเอื้อให้เกิดการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้เกิดเป็ นองค์การที่มี
ความคิดใหม่ๆและการแตกแขนงของความคิดออกไป องค์การจึงได้รับการยอมรับเอาใจใส่ และเป็ นองค์การที่ซ่ึ ง
ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้เรี ยนรู้อย่างต่อเนื่ อง เป็ นพลวัตไม่หยุดนิ่ ง กล่าวได้ว่าเป็ นไปทั้งในระดับบุคคล
กลุ่มหรื อทีมและระดับองค์การ(นฤมล คงผาสุ ข ,2548)

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาและผลที่ได้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะไว้ ดังนี้
ระดับนโยบาย
1. ผูบ้ ริ หารสถาบันฯควรนาปั จ จัยได้แก่ แรงจูงใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ และระบบการ
จัดการ มาเป็ นแนวทางล าดับ แรกในการก าหนดเป็ นนโยบาย แผนปฏิ บตั ิ ก าร การจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรที่สนับสนุน ในการพัฒนาดาเนิ นการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ โดยนาปัจจัยเหล่านั้นมาตรวจสอบกับ
สภาพปัจจุบนั ของสถาบันฯ เพื่อศึกษาปัญหาที่ตอ้ งการพัฒนา
2. การน าผลการวิ จัย ไปใช้ สถาบัน ฯควรจะต้อ งท าความเข้า ใจกับ เจ้า หน้า ที่ ทุ ก คนในสถาบัน ฯ
เนื่ องจากว่าการทาให้เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้จะต้องทาทั้งระบบ ทุกคน ทุกฝ่ ายต้องมีส่วนร่ วม และผูบ้ ริ หาร
จาเป็ นต้องปรับให้สอดคล้อง กับความเหมาะสมของสถาบันฯด้วย
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ระดับปฏิบตั ิการ
1. อาจต้องเริ่ มจากกิจกรรมการให้ความรู้ ทาความเข้าใจในเรื่ องการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ เช่นจัด
ให้มีการอบรมผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่แต่ละระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ด้านการเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้ และการจัดการความรู้
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในทุกระดับสายบังคับบัญชา

กำรวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทาการศึกษาวิจยั เป็ นพิเศษในด้านการจัดการความรู้เพราะจากหลายงานวิจยั พบว่ามีความสัมพันธ์
ในทางบวกกับการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้มาก และอาจใช้วิธิวิจยั เชิงคุณภาพประกอบด้วยเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิง
ลึกและแม่นยามากขึ้น อาจใช้แนวคิดของ Michael J. Marquardt(2002) เป็ นตัวแปรเพื่อให้เกิดมุมมองหลากหลาย
มีความเป็ นระบบ และองค์กรมากขึ้น
2. ควรทาการศึกษาความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงมนุษย์ ที่
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สังกัดด้วย เพื่อเป็ นการศึกษาเปรี ยบทียบ
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