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บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษา วฒันธรรมองคก์ารทีส่ง่ผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้
โดยตวัแปรอสิระไดแ้ก่ วฒันธรรมเน้นสมัพนัธภาพระหว่างสมาชกิในองคก์าร วฒันธรรมเน้นความรูส้กึเป็นชุมชน 
วฒันธรรมเน้นการใสใ่จ และวฒันธรรมเน้นความเชื่อใจ และตวัแปรตามไดแ้ก่ การเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้ 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้คอื พนักงานขา้ราชการ พนักงานหน่วยงานของรฐั และพนักงาน
บรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 424 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวม  
 ผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งันี้  
 วฒันธรรมองค์การดา้นวฒันธรรมเน้นสมัพนัธภาพระหว่างสมาชกิในองค์การ วฒันธรรมเน้นความรูส้กึ
เป็นชุมชน วฒันธรรมเน้นการเอาใจใส ่และวฒันธรรมเน้นความเชื่อใจ มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ความเป็นองคก์าร
แห่งการเรยีนรูข้องพนักงาน มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัการศกึษา ระยะเวลาการท างาน อาชพี วฒันธรรมเน้นความ
เชื่อใจ วฒันธรรมเน้นสมัพนัธภาพระหว่างสมาชกิในองคก์าร และวฒันธรรมเน้นการเอาใจใส ่
 
ค าส าคญั : อทิธพิล วฒันธรรมองคก์าร องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้

 
ABSTRACT 

 
This study aims to investigate the influence of organization culture on the level of an 

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

The samples of this study were 424 government officers, government employees and private 
company employees. Questionnaires were used for data collection.  
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The respondents rated the characteristics of their organization’s culture as containing at the high 
level in the aspects of relationship-focus culture, community-focus culture, attentive-focus culture and trust-
focus culture.  

The results of hypotheses testing, at the statistical significance level of 0.05, showed that level of 
learning of the organization has relationship with the employee's educational level, duration of 
employment, occupation, trust-focus culture, relationship-focus culture and attentive-focus culture. 

 
Keyword: Influence, Organizational Culture, Organization’s learning 

 
บทน า  
 องคก์ารเรยีนรู ้(Learning Organization) เป็นแนวคดิในการพฒันาองคก์ารโดยเน้นการพฒันาการเรยีนรู้
สภาวะของการเป็นผู้น าในองค์การ (Leadership) และการเรยีนรู้ร่วมกนั ของคนในองค์การ (Team Learning) 
เพื่อใหเ้กดิการถ่ายทอดแลกเปลีย่นองคค์วามรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกนั และพฒันาองคก์ารอย่างต่อเนื่อง  
ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขนั การมีองค์การแห่งการเรียนรู้นี้จะท าให้องค์การและบุคลากร                  
มกีระบวนการท างานที่มปีระสทิธภิาพและมผีลการปฏบิตังิานที่มปีระสทิธผิล โดยมกีารเชื่อมโยงรูปแบบของการ
ท างานเป็นทมี (Team working) สรา้งกระบวนการในการเรยีนรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจเตรยีมรบักบัความเปลีย่นแปลง 
เปิดโอกาสใหท้มีท างานและมกีารใหอ้ านาจในการตดัสนิใจ (Empowerment) เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหเ้กดิบรรยากาศ
ของการคดิรเิริม่ (Initiative) และการสรา้งนวตักรรม (Innovation) ซึง่จะท าใหเ้กดิองคก์ารทีเ่ขม้แขง็ พรอ้มเผชญิกบั
สภาวะการแขง่ขนั (กรชิ สบืสนธิ.์  2538) 
 ปจัจุบนัน้ี มกีารกล่าวถงึวฒันธรรมทีใ่ชอ้ยู่ภายในแต่ละองคก์ารเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นคุณลกัษณะ
ส าคญัประการหนึ่งขององค์การธุรกจิต่อความเป็นรูปลกัษณะทีเ่ป็นเอกเทศขององค์การแต่ละแห่งและยงัพบว่ามี
ผลกระทบต่อความส าเรจ็หรอืลม้เหลวในการบรหิารของผูบ้รหิารองคก์ารอกีดว้ย บ่อยครัง้ทีเ่ป็นผลมาจากวฒันธรรม
องคก์าร (Corporate culture) นัน่เอง 
 ในแง่ของสภาพแวดล้อมที่ผนัผวนยิง่ขึน้และการแข่งขนัที่เพิ่มขึ้นตามกระแสโลกาภิวัฒน์ผลที่ตามมา             
ในเศรษฐกจิยุคใหม่ คอื การเปลี่ยนแปลงไปของตลาดและการแข่งขนั สภาพแวดล้อมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเรว็ สิง่นี้ชี้ให้เหน็ว่าเราจ าเป็นต้องคดิใหม่เกี่ยวกบัวฒันธรรมองค์การ โดยประเดน็ส าคญัคอืวฒันธรรม
องค์การที่วางตัวเสมือนหลักยึดไม่ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง หรือวัฒนธรรมซึ่งเอื้อให้ มีการปรับตัวต่อ
สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ 
 ทุกองคก์ารไม่ว่าจะเป็นองคก์ารขนาดเลก็หรอืขนาดใหญ่ เป็นองคก์ารภาคเอกชน หรอืราชการต่างลว้น
ต้องมวีฒันธรรมองค์การทัง้สิน้ เพื่อให้ทุกคนที่ท างานอยู่ร่วมกนัในองค์การนี้มรีะเบยีบแบบแผนที่เป็นไปในทาง
เดียวกนั มีระบบการท างานเป็นหน่ึงเดียวมีวตัถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกนั  ดงันัน้ วฒันธรรมองค์การจึง
เปรียบเสมือนสงัคมที่ช่วยให้สมาชิกในองค์การรวมตัวกนัในขณะที่องค์การที่ขาดวฒันธรรมจะเป็นองค์การที่
ระส ่าระสายขาดศูนย์รวมพลงัที่จะยึดเหนี่ยวบุคลากรเข้าด้วยกนั ขาดขวญัก าลงัใจในการท างาน การสื่อสารใน
องคก์ารมกัไรป้ระสทิธภิาพ เกดิความเขา้ใจผดิขึน้ระหว่างกนัไดง้่าย และจะมคีวามรบัผดิชอบ ความรกั ความผกูพนั 
และความรู้สกึว่าตัวเองมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์การน้อย หรืออาจจะไม่พบเลยก็เป็นได้ (กรชิ สบืสนธิ.์  
2538) 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาแนวคดิและทฤษฎต่ีางๆของวฒันธรรมองคก์ารและการเป็น
องค์การแห่งการเรยีนรู้ และก้าวเขา้สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การต่างๆ เพื่อน าขอ้มูลที่ได้น าไป
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เผยแพร่ให้กบัองคก์ารต่างๆ ทีต่้องการพฒันาพนักงาน ซึง่เปรยีบเสมอืนทรัพยากรอนัมคี่าขององค์การ มกีารให้
ความส าคญั และพฒันาตนเอง และพฒันาการท างานในทุกๆดา้น ขององคก์ารใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูไ้ด้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาระหว่างความสมัพนัธป์จัจยัทางดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
ระยะเวลาการท างาน สถานภาพสมรส และอาชพี กบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู้  
 2.  เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ของวฒันธรรมองค์การ อนัได้แก่ สมัพนัธภาพระหว่างสมาชกิในองค์การ 
ความรูส้กึเป็นชุมชน การใสใ่จ ความเชื่อใจ กบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู้ 

  
 กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 

1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 
  ขอ้มลูสว่นบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาการท างาน สถานภาพการสมรส และ
อาชพี 

วฒันธรรมองคก์าร ประกอบดว้ย สมัพนัธภาพระหว่างสมาชกิในองคก์าร (Strong Mutual Relationship) 
ความรูส้กึเป็นชุมชน (Sense of Community) การใสใ่จ (Caring) ความเชื่อใจ (Trust) 

2. ตวัแปรตาม คอื การเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้

 
สมมติฐานของการวิจยั  
 1. เพศ มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู้ 
 2. อายุ มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู้ 
 3. ระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้
 4. ระยะเวลาการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู้ 
 5. สถานภาพการสมรส มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู้ 
 6. อาชพี มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู้ 
 7. วฒันธรรมเน้นสมัพนัธภาพระหว่างสมาชกิในองคก์าร มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความเป็นองคก์ารแห่ง
การเรยีนรู ้
 8. วฒันธรรมเน้นความรูส้กึเป็นชุมชน มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู้ 
 9. วฒันธรรมเน้นการเอาใจใส ่มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้
 10. วฒันธรรมเน้นความเชื่อใจ มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู้  
  
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร 
 รอบบนิ (Robbins. 1994: 192) ได้ใหค้วามหมายของวฒันธรรมองคก์าร หมายถงึ ทุกสิง่ทุกอย่างที่
บุคคลในองค์การหนึ่งปฏบิตัิเหมอืนๆ กนั เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะองค์การนัน้ เกดิจากการเชื่อมโยงผสมผสานกนั
ระหว่างเจตคตขิองบุคคล ค่านิยม ความเชื่อ ปทสัถาน และการกระท าของบุคคล ของกลุ่ม ขององคก์าร นโยบายแล
วตัถุประสงคข์ององคก์าร เทคโนโลย ีสภาวะของกลุ่มความส าเรจ็ขององคก์ารจนเป็นทีย่อมรบัของบุคคลในองคก์าร 
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 วฒันธรรมทีเ่น้นสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างสมาชกิในองคก์าร (Strong Mutual Relationships) ในชวีติ
ของเราต้องสมัพันธ์อยู่กับบุคคลหลายประเภท แต่ละประเภทล้วนมีปทัสถานใน  การปฏิบตัิต่างกันออกไป 
นักวชิาการไดจ้ดัจ าแนกประเภทความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลโดยอาศยัระดบัความสมัพันธ์เป็นเกณฑ ์ จากผวิเผนิ
ไปสูล่กึซึง้ การจดัประเภทเช่นนี้จะท าใหเ้รารูล่้วงหน้าว่าจะ คาดหวงัอะไรจากกนัและกนัไดแ้ละจะเตรยีมตวัตดิต่อกนั
อย่างไรจงึจะไม่เกดิปญัหา 

วฒันธรรมเน้นความรูส้กึเป็นชุมชน (Sense of Community) ก าไร แกว้เฮยีง (2542: 28) การศกึษา
เกีย่วกบัวฒันธรรมชุมชนจงึเป็นกระบวนการศกึษาทีใ่หค้วามส าคญักบัคุณค่าการด ารงอยู่ของชุมชน โดยมุ่งเน้นการ
ค้นหาวิถีชีวติและความต้องการของชุมชนจากประวตัิศาสตร์และมีการด าเนินการที่พฒันาสอดคล้องกบัชุมชน 
ภายใตค้วามร่วมมอืของชาวบา้นมกีารใหค้วามส าคญัต่อวฒันธรรมในฐานะเป็นสิง่ทีม่ ีคุณค่าภายในชุมชน สามารถ
น ามาเป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนโดยอยู่บนพืน้ฐานของการพึง่ตนเองของชุมชน การศกึษาเพื่อการพฒันาใน
แนววฒันธรรมชุมชนเน้นถึงการน าเอาความสมัพนัธ์ของสิง่ต่างๆในชุมชนและเกดิการสบืทอดต่อๆ กนัมาภายใน
ชุมชนเป็นวถิกีารด ารงชวีติของคนในชุมชน ความส าคญัของความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่ต่างๆ ในวฒันธรรมของชุมชน
ปรากฏชดัดงัทรรศนะของ นิธ ิเอยีวศรวีงศ ์(2534: 43-45) ทีไ่ดแ้สดงใหเ้หน็ว่าความรูท้ ัง้หลายจะตัง้อยู่ลอยๆ ไม่ได ้
จ าเป็นตอ้งมวีฒันธรรมเกือ้หนุนใหด้ ารงอยู่และสามารถน าไปเผยแพร่ใหค้นในชุมชนได้ 

วฒันธรรมเน้นในการเอาใจใส ่(Caring) ทฤษฎกีารดูแลของวตัสนั (Watson’s Caring Theory) ทฤษฎกีาร
ดูแลของวตัสนั เน้นการดูแลอนัเป็นคุณธรรมที่ด ารงคไ์ว้ซึง่ศกัดิศ์รขีองความเป็นเพื่อนมนุษย์ โดยอาศยัการสร้าง
สมัพนัธภาพระหว่างผู้ให้การดูแลกบัผู้ได้รบัการดูแล ภาพใต้ความรกัความเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ ให้ความส าคญัทัง้
ร่างกายและจติใจอย่างไม่แยกออกจากกนั จนผูใ้หก้ารดูแลสมัผสัถงึพลงัแห่งการดูแล อนัเป็นความรูส้กึตระหนักถงึ
การดูแลว่าไดเ้กดิขึน้ และส่งใหเ้กดิความรกัความเขา้ใจผูอ้ื่น ทีเ่รยีกว่า “Caring occasion” และน าไปสู่การเรยีนรู้
และแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างคนสองคนภายใต้สนามปรากฏการณ์ (Phenomenal field) ของแต่ละบุคคลที่
หลอมรวมกนัจนเกดิความเขา้ถงึจติใจระหว่างคนสองคน กระบวนการดูแลทีม่ลีกัษณะเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้แบบอตัวสิยั 
(Subjective) ทีเ่รยีกว่ารปูแบบการดแูลทีเ่ขา้ถงึจติใจระหว่างคนสองคน (Transpersonal caring) นัน้ มลีกัษณะเป็น
กระบวนการดูแลทีม่อีงคป์ระกอบสามส่วนทีเ่ชื่อมโยงกนั ไดแ้ก่ กระบวนการดูแลมนุษย ์ (Human care process) 
การดูแลมนุษยบ์นความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล (Human care transaction) และผลลพัธ์ทีเ่ป็นไปได ้(Possible 
outcomes) ภายใตก้ระบวนการทีเ่ชื่อมโยงกนัน้ีประกอบไปดว้ยมโนทศัน์ต่างๆทีป่รากฏในทฤษฏกีารดูแลขอวตัสนั 
เช่น ปจัจยัการดูแล (Carative factor) ความรกั (Caritas) แนวคดิศลีธรรม (Moral idea) สถานการณ์การดูแลที่
เกดิขึน้ขณะนัน้ (Actual caring occasion) 

วฒันธรรมเน้นความไวว้างใจ(Trust)และความน่าไวว้างใจ (Trustworthy) ความไวว้างใจ (Trust) และความ
น่าไวว้างใจ (Trustworthy) ความไวว้างใจ เป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการพฒันาสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลใหง้อกงาม  
วกิฤตการณ์ส าคญัที่สุดที่เกดิขึน้ในสมัพนัธภาพ คอื ความไม่สามารถในการไว้วางใจซึ่งกนัและกนั ระดบัความ
ไวว้างใจเป็น สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลาขึน้อยู่กบั การกระท าของบุคคลทัง้สองฝ่าย และเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ไดย้าก 
แต่ท าลายได้ง่าย ในสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ความไวว้างใจซึง่กนัและกนัมรีะดบั ที่เหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์ การไม่ไวว้างใจเลย และไวว้างใจในทุกโอกาส เป็นการไวว้างใจทีไ่ม่เหมาะสมความไวว้างใจเกดิขึน้ เมื่อ
บุคคลเตม็ใจทีจ่ะเสีย่งต่อผลทีจ่ะเกดิขึน้ จากการเปิดเผยตนเองเกีย่วกบัความคดิ ความรูส้กึ ทศันคต ิและปฏกิริยิาที่
เขามต่ีอเหตุการณ์ต่างๆความน่าไวว้างใจ จะเกดิขึน้ต่อเมื่อบุคคลท าใหผู้อ้ื่นมัน่ใจว่าเขาไดร้บัประโยชน์จากการเสีย่ง
เปิดเผยตนเอง บุคคลทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจ คอื บุคคลทีแ่สดงออกถงึ การยอมรบั การช่วยเหลอืสนบัสนุน และให้
ความร่วมมอืกบัผู้อื่น การแสดงออกถงึการยอมรบั จะช่วยใหอ้กีผู้อื่นลดความรู้สกึกลวัและความกงัวลต่อความ
อ่อนแอของเขาเอง และท าใหก้ลา้เปิดเผยตนเองมากขึน้ 
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 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
 การเรยีนรูข้ององคก์าร (Organization Learning) เป็นกระบวนการของการปรบัปรุงการท างานโดยผ่าน
ความรู ้ความเขา้ใจองคก์ารจะเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ในอดตี หรอืสิง่ทีผ่่านมาในการท างานปกตซิึ่งถอืเป็นเครื่อง
ชี้น าพฤติกรรม เป็นกระบวนการสบืค้นและคดัเลอืกสิง่ที่ผดิพลาด และเรยีนรู้จากความผดิพลาดในอดตีเกดิการ
แบ่งปนัความรู ้ความเขา้ใจและโลกทศัน์ร่วมกนั การเรยีนรูใ้นองคก์ารถอืเป็นกระบวนการเรยีนรูร่้วมกนั ซึง่เกดิขึน้
จากการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนัของสมาชกิทัง้หลายในองคก์ารและเมื่อบุคคลในองคก์ารเกดิการเรยีนรูแ้ลว้ องคก์าร
กจ็ะเกดิการเรยีนรู้เช่นกนั ซึง่การเรยีนรู้ในองค์การจะเกดิขึน้ได้ใน 4 ลกัษณะดงันี้ (พรธดิา วเิชยีรปญัญา. 2547: 
122-126; อา้งองิจาก กาญจนา เกยีรตธินาพนัธุ.์  2542) 
 Peter Senge ได้สรุปคุณลกัษณะส าคญั 5 ประการขององค์การแห่งการเรยีนรู้ไว้ (ธงชยั สมบูรณ์.  
2549: 169-170; อา้งองิจาก Peter Senge. 1994) ดงันี้ 

1. ทุกคนเหน็ดว้ย และยดึมัน่ต่อวสิยัทศัน์ร่วมกนั 
2. แต่ละคนจะละทิง้วธิกีารคดิแบบเก่าตลอดจนมาตรฐานต่างๆทีเ่คยใชใ้นการแกป้ญัหาอยู่ประจ า 
3. สมาชกิทุกคนตอ้งคดิถงึกระบวนการในเชงิภาพรวม โดยกจิกรรม ภารกจิ หน้าที ่ตลอดจนการด าเนิน

ทัง้หลายจะเกีย่วขอ้ง และเป็นสิง่แวดลอ้มซึง่เป็นสว่นหนึ่งของระบบความสมัพนัธร์ะหว่างกนัและกนั 
4. สมาชกิใชว้ธิสีือ่สารต่อกนัอย่างเปิดเผยทุกทศิทาง ทัง้ในแนวตัง้และแนวนอนโดยปราศจากความรูส้กึ

ไม่ดต่ีอค าวพิากษ์วจิารณ์หรอืการลงโทษแต่อย่างใด 
สมาชกิจะลดละต่อสิง่ทีเ่ป็นผลประโยชน์ส่วนตนของแผนก หรอืของกลุ่มตนใหน้้อยลงแต่จะหกัมาท างานร่วมกนั
เพื่อใหส้ามารถบรรลุวสิยัทศัน์ร่วมกบัองคก์าร 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 จริาภรณ์  โพธเิตง็ (2542) ไดศ้กึษาเรื่อง สภาวะความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีนบา้นห้วย
หล่อดูก อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก อ าเภออมก๋อย              
จงัเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตพิุทธศกัราช 2542 และมี
ปจัจยั 7 ประการที่จะน าเสนอโรงเรียนเข้าสู่สภาวะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ คือ บทบาทของผู้บริหาร 
บทบาทของคณะคร ูงบประมาณและทรพัยากรทีต่อ้งการท างานร่วมกนัเป็นทมี วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าประสงค์
ของโรงเรียน วัฒนธรรมของโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนที่เป็นปญัหาคือ ทรัพยากรที่ต้องใช ้                 
ไม่เพียงพอ ข้อจ ากดัของผู้เรียน งบประมาณ และสื่อไม่เพียงพอ และบุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ         
ท างานน้อย 
 รววิรรณ ลมีาสวสัดิกุ์ล (2551) ความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของ
พยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อนิเตอรเ์นชัน่แนลผลการศกึษาพบว่า พยาบาลวชิาชพีส่วนใหญ่ มอีายุ
ระหว่าง 26 – 30 ปี มสีถานภาพโสด มรีะยะเวลาการท างานน้อยกว่า 3 ปี มรีะดบัเงนิเดอืนเฉลีย่ระหว่าง 20,001 – 
30,000 บาท โดยพยาบาลวชิาชพีมคีวามคดิเหน็ต่อวฒันธรรมองคก์ารที่เน้นรายละเอยีด เน้นความมัน่คง และเน้น
ผลงานในระดบัดมีาก และมคีวามคดิเหน็ต่อวฒันธรรมองคก์ารทีเ่น้นนวตักรรมและการยอมรบัความเสีย่ง  เน้นการ
ปฏบิตังิานเป็นทมี และเน้นบุคลากร ในระดบัด ีและยงัพบว่าพยาบาลวชิาชพีมรีะดบัความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม
ในระดบัด ีพยาบาลวชิาชพีทีม่อีายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏบิตังิานต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์าร
ต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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 ความคดิเหน็ของพยาบาลวชิาชพีต่อวฒันธรรมองคก์ารทีเ่น้นผลงาน เน้นบุคลากร เน้นการปฏบิตังิาน
เป็นทมีและเน้นนวตักรรมและยอมรบัความเสีย่ง มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางกบัความผูกพนัต่อองค์การ               
และความคดิเหน็ของพยาบาลวชิาชพีต่อวฒันธรรมองค์การทีเ่น้นรายละเอยีด  เน้นการแข่งขนัและเอาชนะคู่แข่ง           
ทางธุรกจิ และเน้นความมัน่คง มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ากบัความผูกพนัต่อองคก์าร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ              
ทีร่ะดบั .01 
 

วิธีการด าเนินงาน 
ประชากร ไดแ้ก่ ขา้ราชการ พนกังานองคก์ารของรฐั และพนกังานบรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐ พนักงานบริษัทเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่าง             
ในกรณีทีไ่ม่ทราบจ านวนประชุมกร ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% (นราศร ีไววนิชกุล; และชศูกัดิ ์อุดมศร.ี 2542: 104) 

 
ผลการวิจยั 
 วฒันธรรมเน้นสมัพนัธภาพระหว่างสมาชกิในองค์การของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ลกัษณะที่มีมากกว่าด้านอื่น คือ สมาชิกในองค์การของท่านมีการ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก เท่ากบั 3.60 รองลงมาคอื สมาชกิในองคก์ารของ
ท่านมคีวามเป็นมติรกบัทุกคนใหค้วามเขา้ใจผูอ้ื่นอย่างจริงใจ องคก์ารของท่านจดัใหม้กีจิกรรมสรา้งความสมัพนัธ์
ระหว่างสมาชิกในองค์การเสมอ สมาชิกในองค์การของท่านให้ความส าคญั ยอมรบั และเคารพสทิธิของเพื่อน
ร่วมงานและสมาชกิในองคก์ารของท่านหลกีเลีย่งความขดัแยง้ทีจ่ะเกดิขึน้ในระหว่างสมาชกิในองคก์าร มคี่าเฉลีย่ใน
ระดบัมาก เท่ากบั 3.55, 3.52, 3.52 และ 3.48 ตามล าดบั 
 วฒันธรรมเน้นความรู้สกึเป็นชุมชนของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.53 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ลกัษณะที่มมีากกว่าดา้นอื่น คอื องค์การของท่านไดใ้ห้ความช่วยเหลอืกบับุคลากรใน
องคก์ารเมื่อเดอืดรอ้น มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก เท่ากบั 3.57 รองลงมาคอื องคก์ารของท่านมคีวามยดืหยุ่นในการ
ปฏบิตังิาน องคก์ารของท่านเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมอีสิระในการตดัสนิใจในการวางแผนงานไดเ้อง และองคก์ารของ
ท่านจดัให้บุคลากรมกีารพูดคุยกนั เพื่อถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ของบุคคลากรในองค์การ มคี่าเฉลีย่ใน
ระดบัมาก เท่ากบั 3.56, 3.52 และ 3.50 ตามล าดบั 
วฒันธรรมเน้นการเอาใจใส่ของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.52 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ลกัษณะทีม่มีากกว่าดา้นอื่น คอื บุคลากรในองคก์ารของท่านมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบั
มาก เท่ากบั 3.75 รองลงมาคอื บุคลากรในองคก์ารของท่านมคีวามเอือ้อาทรต่อกนั องคก์ารของท่านสนับสนุนการ
สร้างทมีงานนักปฏบิตัิการเพื่อพฒันาวธิกีารใหม่ๆในการปฏบิตัิงาน  และ องค์การของท่านจดัให้มรีะบบพี่เลี้ยง     
ใหก้บัสมาชกิน้องใหม่ มคี่าเฉลีย่ในระดบัมาก เท่ากบั 3.62, 3.47 และ 3.26 ตามล าดบั 
 วฒันธรรมเน้นความเชื่อใจของพนกังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 เมื่อพจิารณาเป็น
รายขอ้พบว่า ลกัษณะทีม่มีากกว่าดา้นอื่น คอื องคก์ารของท่านมคีวามซื่อสตัย ์ยดึมัน่ในคุณธรรมและความถูกต้อง
ต่อสงัคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.66 รองลงมาคือ บุคลากรในองค์การของท่านยอมรับความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่มต่ีองานที่ปฏบิตัิอยู่  บุคลากรในองค์การของท่านให้ความร่วมมือ           
และยอมรบัความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั บุคลากรในองคก์ารของท่านมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร บุคลากรในองคก์าร
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ของท่านมีความยึดมัน่ผูกพันต่อองค์การ และบุคลากรในองค์การของท่านเต็มใจที่แบ่งปนัความคิดและข้อมูล                  
ทีต่นเองมอียู่โดยไม่ปิดบงั มคี่าเฉลีย่ในระดบัมาก เท่ากบั 3.60, 3.59, 3.58, 3.58 และ 3.55 ตามล าดบั 
 องค์การแห่งการเรยีนรู้ของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.67 เมื่อพจิารณาเป็น
รายขอ้พบว่า ลกัษณะทีม่มีากกว่าดา้นอื่น คอื องคก์ารค านึงถงึผลกระทบทีม่ต่ีอองคก์ารโดยรวม เมื่อต้องตดัสนิใจ  
ในการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก เท่ากบั 3.75 รองลงมาคอื องคก์ารสนบัสนุนใหพ้นกังานแสวงหาความรู้
แหล่งใหม่ทีต่่อการพฒันาผลการท างานของท่าน องคก์ารมกีารก าหนดวสิยัทศัน์ทีช่ดัเจน ท าใหท้่านสามารถท างาน
ทีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ขององค์การ องคก์ารไดเ้ปิดโอกาสใหท้่านไดแ้ลกเปลี่ยนความรู้ทีไ่ดจ้ากการท างาน กบั
เพื่อนร่วมทมีงานของท่าน  องคก์ารไดเ้ปิดโอกาสใหท้่านและทมีงานไดม้โีอกาสแกไ้ขปญัหา/วางแผนงานร่วมกนั 
องคก์ารสนับสนุนใหท้่านแสวงหาวธิกีารปฏบิตังิานใหม่ๆทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ องคก์ารเปิดโอกาสใหพ้นักงาน
เรยีนรูจ้ากความคดิเหน็ของบุคคลรอบขา้งในองคก์ารอย่างสม ่าเสมอ  องคก์ารมกีารปรบัปรุง พัฒนาวธิกีารท างาน
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไป องคก์ารมกีารวดัผลการพฒันาของพนกังาน ว่าสามารถท าใหก้ารปฏบิตังิาน
มปีระสทิธภิาพมากขึน้ และ องค์การไม่ยดึติดกบัรูปแบบและกระบวนการท างาน พร้อมที่จะรบัรู้รูปแบบใหม่ๆ               
ทีเ่หมาะสมมากกว่า มคี่าเฉลีย่ในระดบัมาก เท่ากบั 3.73, 3.72, 3.70, 3.68, 3.66, 3.64, 3.63, 3.62 ตามล าดบั 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะหล์กัษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 32 – 41 ปี เป็นผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาในระดบั
ปรญิญาตร ีมรีะยะเวลาการท างาน ระหว่าง 1 - 3 ปี สถานภาพโสด และมอีาชพีพนกังานองคก์รของรฐั 
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลวฒันธรรมองคก์าร 

  2.1 ด้านวฒันธรรมเน้นสมัพนัธภาพระหว่างสมาชิกในองคก์าร 

   ลักษณะวัฒนธรรมองค์การของพนักงานข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐ และพนักงาน
บรษิัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ด้านวฒันธรรมเน้นสมัพนัธภาพระหว่างสมาชกิในองคก์ารโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีม่รีะดบัวฒันธรรมเน้นสมัพนัธภาพระหว่างสมาชกิในองคก์ารมากทีสุ่ดคอื 
สมาชกิในองคก์ารของท่านมกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั อยู่ในระดบัมาก  
  2.2 วฒันธรรมเน้นความรูสึ้กเป็นชุมชน 
  ลักษณะวัฒนธรรมองค์การของพนักงานข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐ และพนักงาน
บรษิัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ดา้นวฒันธรรมเน้นความรูส้กึเป็นชุมชนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีม่รีะดบัวฒันธรรมเน้นความรูส้กึเป็นชุมชนมากทีส่ดุคอื องคก์ารของท่านไดใ้หค้วามช่วยเหลอื
กบับุคลากรในองคก์ารเมื่อเดอืดรอ้น มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก 
  2.3 วฒันธรรมเน้นการเอาใจใส่ 
  ลักษณะวัฒนธรรมองค์การของพนักงานข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐ และพนักงาน
บรษิทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ดา้นวฒันธรรมเน้นการเอาใจใสโ่ดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ขอ้ทีม่รีะดบัวฒันธรรมเน้นการเอาใจใสม่ากทีส่ดุคอื บุคลากรในองคก์ารของท่านมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั มี
ค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก 
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  2.4 วฒันธรรมเน้นความเช่ือใจ 
  ลักษณะวัฒนธรรมองค์การของพนักงานข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐ และพนักงาน
บรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดา้นวฒันธรรมเน้นความเชื่อใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ขอ้ทีม่รีะดบัวฒันธรรมเน้นความเชื่อใจมากทีสุ่ดคอื องคก์ารของท่านมคีวามซื่อสตัย ์ยดึมัน่ในคุณธรรมและ
ความถูกตอ้งต่อสงัคม มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก  
 ผลการวิเคราะหล์กัษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
  พบว่าลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐ และ
พนกังานบรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก 
  
อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยั มปีระเดน็ส าคญัทีผู่ว้จิยัน ามาอภปิรายผล ดงันี้ 
 1. พนักงานที่เพศแตกต่างกนั มรีะดบัความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ไม่แตกต่างกนั  ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะการปฏบิตัิงานในปจัจุบนัของแต่ละองค์การ แต่ละหน้าที่ความรบัผดิชอบ ทัง้เพศหญงิและเพศชายสามารถ
ปฏบิตัิงานได้เท่าเทยีมกนั ซึ่งองค์การได้มกีารส่งเสรมิการเรยีนรูข้องสมาชกิทุกคน โดยองคก์ารมกีารปฏริูปและ
ปรบัปรุงระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง พรอ้มทัง้สร้างบรรยากาศในการเรยีนรูข้องการของสมาชกิทุกคนเกดิการ
เรยีนรู ้และใฝจ่ะเรยีนรูด้ว้ยตนเอง จงึสง่ผลใหร้ะดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานไม่แตกต่างกนั ซึง่
จากผลการวจิยัครัง้นี้มคีวามสอดคล้องกบัการศกึษาของวจิยัของ มานิดา ลอืสายวงศ์ (2551) ความคดิเหน็ของ
พนักงานที่มต่ีอปจัจยัที่สนับสนุนการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา บรษิัท ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) พบว่า พนกังานทีม่ปีจัจยัสว่นบุคคลดา้น เพศ ต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู้
ไม่แตกต่างกนั 
 2. พนักงานทีม่อีายุแตกต่างกนั มรีะดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู้โดยรวมไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้
เพราะว่าพนักงานแม้จะมีอายุที่แตกต่างกนั แต่มีความในเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เหมือนกนั ดังนัน้ อายุที่
แตกต่างกนัจงึท าใหค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูโ้ดยรวมของพนกังานไมแ่ตกต่างกนั 
ซึง่จากผลการวจิยัครัง้นี้มคีวามสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ สอดคลอ้ง ธญัรชัต์ เอือ้ทติยส์กุล (2551) ศกึษาเรื่อง 
การประเมนิศกัยภาพขององคก์รในการพฒันาไปสู่องคก์รแห่งการเรยีนรู ้กรณีศกึษา บุคลากรจากผลติภณัฑเ์ครื่อง
แต่งกายสุภาพบุรุษของบรษิัท ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรที่มอีายุต่างกนั มคีวาม
คดิเหน็เกีย่วกบัศกัยภาพขององคก์รแห่งการเรยีนรู ้ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
 3. พนักงานที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมรีะดบัความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้แตกต่างกนั โดย
ภาพรวมแตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเป็นเพราะแต่ละองคก์รจะมกีารส่งเสรมิและสรา้งบรรยากาศในการท างานทีเ่กือ้กูลซึง่
และกนั โดยมนีโยบายการบริหารงานเพื่อให้พนักงานเกดิการเรยีนรู้ และ พฒันาทกัษะความรู้ให้กบัพนักงานที่
เหมาะสมในแต่ละระดบัการศกึษาและต าแหน่งงาน เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการปฎบิตังิานและคุณภาพงานที่มี
ประสทิธภิาพก่อให้เกดิความผูกพนัต่อองค์กรต่อไปในอนาคต  เช่น การจดัตัง้ศูนย์การเรยีนรู้และพฒันาบุคลากร
แบบครบวงจร (Learning & Development Integrated Services) เพื่อสนบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละแบ่งปนัความรู้
ของบุคลากร เพื่อสรา้งวฒันธรรมดา้นการเรยีนรูแ้ละแบ่งปนัอนัจะน าไปสูก่ารเป็น “องคก์รแห่งการเรยีนรู”้ ในอนาคต  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของธนภัทร พงษ์อร่าม (2549) ศึกษาเรื่อง การบรหิารงานทรพัยากรมนุษย์ ของกรม
ศุลกากร : ศกึษากรณีการน าแนวคดิเรื่ององคก์รแห่งการเรยีนรูม้าเป็นเครื่องมอืในการพฒันาระบบงาน พบว่า ระดบั
การศึกษาที่แตกต่างกันของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร มีระดบัการปฏิบตัิเกี่ยวกบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
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 4. พนักงานทีม่รีะยะเวลาการท างานแตกต่างกนัมรีะดบัความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้แตกต่างกนั 
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะพนักงานที่มีระยะเวลาการท างานที่แตกต่างกนั มีระดบัความเป็นองค์ก ารแห่งการเรียนรู้ที่
แตกต่างกนั ซึ่งผลการวิจยันี้สอดคล้องกบันาวาอากาศโทหญิงขนิษฐา ช านาญค้า (2553) ศึกษาเรื่อง การเป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรูข้องกรมยุทธศกึษาทหารอากาศ ตามความคดิเหน็ของก าลงัพลสงักดักรมยุทธศกึษาทหาร
อากาศ พบว่า ก าลงัพลสงักดักรมยุทธศกึษาทหารอากาศ จ าแนกตาม ประสบการณ์การท างานต่างกนั มคีวาม
คดิเหน็ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ของกรมยุทธศกึษาทหารอากาศ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย สังขมณี (2551) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสถาบันวิจัยทาง
ยุทธศาสตร ์สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ ใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้พบว่า ประสบการณ์การท างานทีแ่ตกต่าง
กนั มพีฤตกิรรมการปฏบิตังิานในลกัษณะขององคก์รแห่งการเรยีนรูแ้ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัที ่0.05 
 5. พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีระดบัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวม                
ไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเป็นเพราะพนกังานทีเ่ป็นโสดและมคีรอบครวัแลว้ พนกังานทัง้สองกลุ่มนี้มคีวามคาดหวงัใน
การปฏบิตัิงานซึ่งเป็นผลท าให้เกิดอทิธพิลต่อระดบัความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ไม่ต่างกนั ซึ่งผลการวิจยันี้
สอดคลอ้งกบันาวาอากาศโทหญิงขนิษฐา ช านาญคา้ (2553)  ศกึษาเรื่อง การเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ของกรม
ยุทธศกึษาทหารอากาศ ตามความคดิเหน็ของก าลงัพลสงักดักรมยุทธศกึษาทหารอากาศ พบว่า ก าลงัพลสงักดักรม
ยุทธศกึษาทหารอากาศ จ าแนกตาม สถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู้
ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 6. พนกังานทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมรีะดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูโ้ดยรวมแตกต่างกนั ทัง้นี้อาจ
เป็นเพราะ พนักงานในแต่ละอาชพีจะมกีารเรียนรู้เฉพาะในสายอาชพีที่ตนเองปฏิบตัิอยู่เท่านัน้ ซึ่งแต่ละองค์กร
จะต้องมีการพฒันาและส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธุรกจิ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพให้กบั
พนักงานส่งผลให้ผลการปฏบิตัิงานมีประสทิธิภาพและก่อให้เกดิประสทิธผิลสูงสุด  ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ 
Senge (1990) ซึง่กล่าวว่า บุคคลจะตอ้งปฏบิตัตินเองใหม้คีวามรูค้วามสามารถในระดบัสงูในสาขาใดสาขาหนึ่ง เป็น
ผู้รู้จริง เป็นเอตทัคคะในสาขาที่ตนเองทางานหรือรับผิดชอบ การจะเป็นเช่นนี้ได้ต้องอาศัยความมุ่งมัน่ 
ขยนัหมัน่เพยีร วริยิะอุตสาหะต่อการ ทีจ่ะเรยีนรู้ตลอดชวีติ จงึจะพฒันาตนใหเ้ป็นเลศิในสาขาที่ตนเองจะยดึเป็น
อาชพีหรอืปฏบิตังิานในหน้าทีใ่หเ้ชีย่วชาญ เรยีนดว้ยความรกั ผกูพนั รกัและทุ่มเทเพื่องานขององคก์าร 
 7. วฒันธรรมเน้นสมัพนัธภาพระหว่างสมาชกิในองค์การ มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความเป็นองค์การ           
แห่งการเรยีนรู้ เนื่องจากองค์การต่างๆ จะขบัเคลื่อนไปไดต้้องอาศยัสมาชกิในองค์การในการปฏบิตัิงานให้เกดิ
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนัน้สมาชิกในองค์กรจะต้องมีสมัพนัธภาพระหว่างสมาชิกที่ด ี
ช่วยเหลอืเกือ้กลู มนี ้าใจซึง่กนัและกนั และยนิดทีีจ่ะช่วยเหลอืสมาชกิในองคก์ารเมื่อพบปญัหาหรอืมคีวามเดอืดรอ้น 
อกีทัง้สมาชกิในองคก์ารยงัเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กดิองคก์ารแห่งการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาองคก์ารใหเ้จรญิกา้วหน้าต่อไปใน
อนาคตอกีดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ขวญัเรอืน รศัม ี(2547). ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รแห่งการ
เรยีนรู้กบับรรยากาศองค์การ : ศกึษาเฉพาะกรณี พนักงานองคก์รฟอกหนัง พบว่า ความคดิเหน็ต่อบรรยากาศ
องคก์ารของพนักงานในดา้นความสมัพนัธแ์ละการช่วยเหลอืในหมู่พนักงาน โดยรวมของในระดบัปานกลาง และมี
ความสมัพนัธก์บัองคก์รแห่งการเรยีนรู ้
 8. วฒันธรรมเน้นความรู้สกึเป็นชุมชน ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัระดบัความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้               
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ก าไร  แก้วเฮยีง (2542) ทีก่ล่าวว่า การศกึษาเกีย่วกบัวฒันธรรมชุมชนจงึเป็น
กระบวนการศกึษาทีใ่หค้วามส าคญักบัคุณค่าการด ารงอยู่ของชุมชน โดยมุ่งเน้นการคน้หาวถิชีวีติและความต้องการ
ของชุมชนจากประวตัศิาสตรแ์ละมกีารด าเนินการทีพ่ฒันาสอดคลอ้งกบัชุมชน ภายใต้ความร่วมมอืของชาวบา้นมี
การให้ความส าคญัต่อวฒันธรรมในฐานะเป็นสิง่ที่มีคุณค่าภายในชุมชน สามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันา
ชุมชนโดยอยู่บนพืน้ฐานของการพึง่ตนเองของชุมชน การศกึษาเพื่อการพฒันาในแนววฒันธรรมชุมชนเน้นถงึการ
น าเอาความสมัพันธ์ของสิง่ต่างๆ ในชุมชนและเกิดการสืบทอดต่อๆกันมาภายในชุมชนเป็นวิถีการด ารงชีวิต            
ของคนในชุมชน  
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 9. วฒันธรรมเน้นการเอาใจใส ่มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้ซึง่สอดคลอ้งกบั 
ทฤษฎกีารดแูลของวตัสนั (Watson’s Caring Theory) เน้นการดแูลอนัเป็นคุณธรรมทีด่ ารงคไ์วซ้ึง่ศกัดิศ์รขีองความ
เป็นเพื่อนมนุษย ์โดยอาศยัการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูใ้หก้ารดูแลกบัผูไ้ดร้บัการดูแล ภายใต้ความรกัความเป็น
เพื่อนมนุษยท์ีใ่หค้วามส าคญัทัง้ร่างกายและจติใจอย่างไม่แยกออกจากกนั  
 10. วฒันธรรมเน้นความเชื่อใจ มีความสมัพนัธ์กบัระดบัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  อาจ
เนื่องมาจากองคก์ารต่างๆ มกัจะปลูกฝงัพนักงานในองคก์รมคีวามไวว้างใจซึง่กนัและกนัจะท าใหอ้งคก์ารด ารงอยู่
และประสบผลส าเรจ็ เพราะพนักงานในองค์การต้องมีการท างานร่วมกนั ต้องพึ่งพาอาศยักนั อีกทัง้แนวโน้มใน
ปจัจุบนัมคีวามหลากหลายขององค์ประกอบในการท างานมากขึน้ ความไว้วางใจกนัระหว่างสมาชกิในองค์การมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้ ความไวว้างใจเป็นแหล่งทรพัยากรทีม่าจากความร่วมมอืเป็นพืน้ฐาน และความไวว้างใจซึง่กนัและ
กนัของบุคคลในองคก์ารก่อใหเ้กดิผลลพัธท์ีม่ปีระสทิธภิาพต่อองคก์าร  และยงัสามารถเอือ้อ านวยใหอ้งคก์ารบรรลุ
เป้าหมายพร้อมกบัความเจรญิเติบโตขององคก์าร หากองค์การใดปราศจากความไว้วางใจของบุคคลในองค์การ               
จะท าให้เสียเวลา เสียทรัพยากรในการบริหารจัดการเป็นจ านวนมาก จนกว่าองค์การจะประสบผลส าเร็จได ้                
ซึง่สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ไลเบอรแ์มน (Lieberman.1981) ทีว่่าความไวว้างใจเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างกนัและ
มอบหมายให้ท าหน้าที่ดว้ยความเชื่อถือและซื่อสตัยต่์อกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เซอนิ (Schein. 1999: 
230-253)  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 จากผลการศกึษาเรื่อง เรื่อง อทิธพิลวฒันธรรมองคก์ารและการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้ผูศ้กึษาใคร่
ขอเสนอแนวทาง เพื่อเป็นการสง่เสรมิ ความคดิเหน็เกีย่วกบัอทิธพิลวฒันธรรมองคก์ารและการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรยีนรู ้ของพนกังาน ดงันี้ 
 1. จากการศกึษาพบว่า ขอ้มูลวฒันธรรมองค์การของพนักงานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 
ดงันัน้ องคก์ารควรสนับสนุนใหพ้นักงานมกีจิกรรมระหว่างสมาชกิเพิม่มากขึน้ เช่น องค์การจดัใหม้กีจิกรรมสรา้ง
ความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิในองค์การเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  เพื่อให้พนักงานได้มกีารแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกนัและกัน  จดัให้มีการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ของพนักงานในแต่ละหน่วยขององค์การ              
เป็นต้น เพื่อช่วยสนับสนุนให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนทศันคติต่าง ๆ ของตนและเพื่อนร่วมงานก่อให้เ กดิมุมมอง
ใหม่ๆ เพื่อพฒันาใหเ้กดิการเรยีนรูม้ากขึน้ 
 2. องคก์รควรมกีารก าหนดเป้าหมายร่วมกนั ใหพ้นักงาน เน้นการท างานเป็นทมีโดยมสี่วนร่วมกนัคดิ 
ร่วมกนัท า ร่วมกนัพฒันา แกไ้ขปรบัปรุง เพื่อใหเ้กดิความผกูพนั และจงูใจใหพ้นกังานทุกคนร่วมรบัผดิชอบ 
 3. องค์กรควรมีนโยบายหรือส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมสนัทนา หรือการประชุมสมัมนา ระหว่าง
ผูบ้รหิารและพนักงานมากขึน้ โดยจดัใหม้กีารประชุมเดอืนละครัง้เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นักงานได้แสดงความคดิเหน็
ต่างๆในการพฒันางาน หรอืแจ้งปญัหาในการท างานของเดอืนที่ผ่านมาให้ผู้บรหิารได้ทราบว่าเกิดข้อผิดพลาด            
หรอืมจีุดที่ต้องแกไ้ขอะไรบ้าง ส่งผลใหเ้กดิวฒันธรรมเน้นความรูส้กึเป็นชุมชนมากขึน้ และยงัเป็นการลดช่องว่าง
ระหว่างพนักงานและผูบ้งัคบับญัชา อนัจะเป็นผลท าใหพ้นักงานเกดิการเรยีนรูม้ากขึน้ และเตม็ใจปฏบิตังิานใหก้บั
องคก์รอย่างมเีตม็ความรู ้ความสามารถเพื่อใหผ้ลการปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพและก่อใหเ้กดิประสทิธผิล พรอ้มทีจ่ะ
น าพาใหอ้งคก์รไปสูค่วามส าเรจ็ต่อไป 
 4. องคก์รควรมรีะบบการพจิารณาให้คุณและให้โทษพนักงานอย่างเปิดเผย ทัว่ถงึและเป็นธรรม ตัง้อยู่
บนพืน้ฐานเหตุ-ผล ความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 
 5. องคก์รควรใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู ้และความสามารถของพนักงาน โดยใหโ้อกาสอย่าง
ทัว่ถงึและสม ่าเสมอ 
 6. ผู้บริหารควรมีนโยบายให้พนักงานได้มีโอกาสร่วมวางแผนนโยบายหรือในการตัดสินใจใน                
การวางแผนงานไดเ้อง 
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 7. ผูบ้รหิารควรส่งเสรมิสนับสนุนและเปิดโอกาสใหพ้นักงานได้รบัการฝึกอบรม การดูงานนอกสถานที ่
เพื่อให้พนักงานได้น าความรู้กลับมาใช้ในการพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่เสมอ จะส่งผลก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม                 
เน้นความเชื่อใจ อกีทัง้ยงัสรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้บัพนกังานก่อใหเ้กดิความรกัและความผกูพนัในองคก์รมากขึน้  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาในเชงิคุณภาพความคดิเหน็เกี่ยวกบัความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของพนักงาน
เพื่อไดผ้ลการศกึษาทีม่คีวามชดัเจนมากขึน้ 
 2. การวจิยัครัง้นี้ เป็นเพยีงการวจิยัเชงิส ารวจ เพื่อศกึษาระดบัของความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูแ้ละ
เปรยีบเทยีบสถานภาพส่วนบุคคลว่ามผีลต่อระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูห้รอืไม่เท่านัน้ ควรทีจ่ะท าการ
วจิยัเชงิทดลอง โดยสรา้งสถานการณ์สิง่แวดลอ้มต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามทฤษฎี แลว้พจิารณาความเป็นองคก์ารแห่ง
การเรยีนรูท้ีจ่ะเกดิขึน้ว่าเป็นไปตามทฤษฎหีรอืไม่ 
 3. ควรศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้ององคก์ารต่างๆ ทีไ่ดใ้นภาพรวมหรอื
ทุกองคป์ระกอบทีส่ง่ผลต่อกนั  
 4. ควรมกีารศกึษาในเรื่องเดยีวกนัน้ีอกี เน่ืองจากอทิธพิลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้ององคก์าร 
อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้จงึควรทีจ่ะไดม้กีารศกึษาเพื่อจะไดท้ราบว่ามคีวามแตกต่างไปจากเดมิหรอืไม่อย่างไร 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของ อาจารย์ ดร.พนิต กุลศิร ิที่รบัเป็นอาจารย์ที่ปรกึษา               
สารนิพนธ์และได้เสยีสละเวลาอนัมีค่ายิ่งของท่าน  โดยให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  ขอ้เสนอแนะ ความช่วยเหลือ  
ตลอดจนตรวจสอบปรบัปรุง  แก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ  ของสารนิพนธ์ฉบบันี้ด้วยดีตลอดมาจนท าให้สารนิพนธ์            
ฉบบันี้เสรจ็สมบรูณ์ ซึง่ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของท่านเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
   ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.มนู  ลีนะวงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระว ี               
อนนัตอคัรกุล  สอบสารนิพนธท์ีไ่ดใ้หค้วามกรุณาตรวจสอบ เสนอแนะความคดิเหน็ต่างๆ  และใหค้วามอนุเคราะห์
เป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม  ใหค้วามช่วยเหลอื และค าแนะน าในการท าวจิยัฉบบันี้ดว้ย นับตัง้แต่เริม่
ด าเนินการจนส าเรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์เป็นสารนิพนธฉ์บบันี้  
 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควชิาบรหิารธุรกจิ อาจารย์พเิศษหลกัสูตรบรหิารธุรกจิ และ
บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่าน ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ 
และใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา 
 
เอกสารอ้างอิง 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2544). การวเิคราะหส์ถติ ิ: สถติเิพือ่การตดัสนิใจ. กรุงเทพฯ:  
        โรงพมิพจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
-------------. (2550). สถติสิ าหรบังานวจิยั. พมิพค์รัง้ที ่3. กรุงเทพฯ:  ภาควชิาสถติ ิ 
        คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
-------------. (2553). การใช ้SPSS For Windows ในการวเิคราะหข์อ้มลู. กรุงเทพฯ:  
        โรงพมิพจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
เกยีรตสิดุา ศรสีขุ. (2552). ระเบยีบวธิวีจิยั. เชยีงใหม่: โรงพมิพค์รองช่าง. 
 



 12 

ขนิษฐา ช านาญคา้. (2553). การเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูข้องกรมยุทธศกึษาทหารอากาศ 
        ตามความคดิเหน็ของก าลงัพลสงักดักรมยุทธศกึษาทหารอากาศ. วทิยานิพนธ ์คม. (บรหิารการศกึษา).  
        ลพบุร:ี บณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร.ี ถ่ายเอกสาร. 
ขวญัเรอืน รศัม.ี (2547). ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รแห่งการเรยีนรูก้บับรรยากาศองคก์าร:  
        ศกึษาเฉพาะกรณี พนกังานองคก์รฟอกหนงั. วทิยานิพนธ ์บธม. กรุงเทพฯ: บณัฑติศกึษา 
        มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร.  
ชศูร ีวงศร์ตันะ. (2541). เทคนิคการใชส้ถติเิพือ่การวจิยั. พมิพค์รัง้ที ่7. กรุงเทพฯ: เทพเนรมติการพมิพ.์ 
-------------.  (2544)   เทคนิคการใชส้ถติเิพือ่การวจิยั. พมิพค์รัง้ที ่7. กรุงเทพฯ: เทพเนรมติการพมิพ.์ 
ธนภทัร พงษ์อร่าม. (2549). การบรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์ของกรมศุลกากร : ศกึษากรณี  
        การน าแนวคดิเรือ่งองคก์รแห่งการเรยีนรูม้าเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาระบบงาน.  
        วทิยานิพนธ ์รป.ม. (รฐัประศาสนศาสตร)์. กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั.  
        จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ถ่ายเอกสาร. 
ธญัรชัต ์เอือ้ทติยส์กุล. (2551). การประเมนิศกัยภาพขององคก์รในการพฒันาไปสูอ่งคก์ร 
        แห่งการเรยีนรู ้กรณีศกึษา บุคลากรจากผลติภณัฑเ์ครือ่งแต่งกายสภุาพบุรุษของ 
        บรษิทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั. 
พวงรตัน์ ทวรีตัน์. (2538). การวจิยัทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร.์ พมิพค์รัง้ที ่6  
        (ฉบบัปรบัปรุงใหม่ล่าสดุ). กรุงเทพฯ: โรงพมิพจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
Senge, P. M. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of Learning Organizations.  
        New York: Doubleday / Currency. 
Redding, J. (1994). Strategic readiness: The making of the learning organization.  
        San Francisco: Jossey-Bass. 
Yamane, Taro. (1973). Statistic An Introductory Analysis. New York: Harper and Row. 
  


