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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของศาลแพ่ง
ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรศาลแพ่งในกรุงเทพมหานคร จานวน 255 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์
ตัวแบบสมการโครงสร้างโดยวิธีกาลังสองน้อยที่สุดบางส่วน ผลการวิจัย พบว่า ตัวแบบมีความเหมาะสมและมีความเชื่อถือ
ได้ เชิ งจ าแนก ซึ่งตั วแบบโดยรวมมี SRMR < .08 ส่ วนตั วแบบการวัดมี α, CR, ρA > .70 AVE > .05 และ HTMT <
AVE โดยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการองค์กร และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการจัดการความรู้
และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการความรู้ และมีอิทธิพลทางตรงและ
อิทธิพลทางอ้อมต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่วนการจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ณ ระดั บ นั ย ส าคั ญ .05 งานวิ จั ย นี้ จึ ง มี ข้ อ เสนอแนะว่ า ผู้ น าขององค์ ก รควรปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การองค์ ก ร
เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ที่จะนามาใช้ในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
คาสาคัญ: องค์กรแห่งการเรียนรู้ ศาลแพ่ง กาลังสองน้อยที่สุดบางส่วน

การอ้างอิงบทความ: พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์, นพพร จันทรนําชู, พงษสันติ์ ตันหยง และชนันชิดา ชัชศิริกูล. (2565). ตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของศาลแพ่ง: วิธีกําลังสองน้อยที่สุดบางส่วน. วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม, 2(1), 75 – 88.
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Abstract
This research aimed to study the causal model of factors affecting the establishment of a
learning organization of the civil courts in Bangkok. The sample included 255 personnel of the civil
courts in Bangkok by means of stratified random sampling. A questionnaire was used as a research
instrument. Data were analyzed by descriptive analysis and partial least squares structural equation
modeling analysis. The research results revealed the propriety and discriminant validity of the model
with the model in overall suggesting SRMR < .08; α, CR, ρA > .70; AVE > .05; and HTMT < AVE .
Change leadership was found to have a direct effect on organizational management, and indirect effect
on knowledge management, and on being a learning organization. The organizational management had
a direct effect on knowledge management, and had direct and indirect effects on being a learning
organization. Knowledge management had a direct effect on being a learning organization, at the .05
level of significance. This research therefore suggested that leaders of the organizations should modify
the organizational management strategies to support knowledge management that will be used in the
development of learning organizations.
Keywords: Learning Organization, Civil Court, Partial Least Squares
Please cite this article as: Laophuangsak, P., & Chantaranamchoo, N., & Tanyong, P., & Chasirikul, C. (2022). Causal Model
of Factor Affecting Learning Organization of The Civil Courts: Partial Least Squares Approach. Journal of Business and
Industrial Development, 2(1), 75 – 88.
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1. บทนา
การพัฒนาองค์กรในศตวรรษที่ 21 จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่บุคลากรทุก
คนสามารถวิเคราะห์ แ ละแก้ ไขปั ญ หาในรูป แบบของการเป็ น องค์ ก รแห่ งการเรีย นรู้ [1] โดยองค์ ก รต้ อ งส่ งเสริม และ
สนับสนุนให้มีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง องค์กรต้องตระหนักและให้ความสาคัญกับการพัฒนาการทางานเพื่อ
นาความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากรมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งบุคลากรมีการพัฒนาความสามารถของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร ทาให้องค์กรที่มีรูปแบบความคิดใหม่ ๆ และแตกแขนงความคิดให้
เกิดขึ้นตาม ความต้องการ เป็นแรงบันดาลใจร่วมกันของสมาชิกในองค์กร มีการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นและเรียนรู้ไปด้วยกันทั้ง
องค์กรอย่างต่อเนื่อง [2] ดังนั้น องค์กรแห่งการเรียนรู้จึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาองค์กร ซึ่งบุคลากรจะเป็นทรัพยากร
ความรู้ โดยมีองค์กรเป็นตัวประสานกระบวนการคิดและการเรียนรู้ ให้แพร่กระจายในวงกว้างออกไป [3]
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง [4] การจัดการองค์กร [5] และการจัดการความรู้
[6] เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์ กรแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากผู้บริหารองค์กรเป็นผู้ที่กาหนดนโยบายการจัดการองค์กร
มี ก ารท างานร่ ว มกั น ให้ บ รรลุ เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถสนั บ สนุ น การจั ด การความรู้
การสนับสนุนการเรียนรู้ในองค์กร การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์และสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ด้วยเหตุที่ การบริหารราชการในปัจจุบันจาเป็นต้องพัฒนาให้ส่วนราชการต่าง ๆ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อให้
สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในด้านสังคมและการเมือง รวมทั้งองค์กรศาลซึ่งเป็นองค์กรที่ มีความสาคัญ
ต่อการดาเนินชีวิตอย่างสงบสุขของประชาชน เนื่องจากเป็นตัวกลางในการจัดการให้ความยุติธรรมต่อประชาชนในการ
ตัดสินคดีความต่าง ๆ โดยเฉพาะศาลแพ่งซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ไม่เป็นธรรมจากการกระทาของผู้อื่น
ที่สามารถเรียกร้องเป็นค่ าเสียหายได้ การพั ฒ นาความรู้และความเชี่ยวชาญให้แก่บุค ลากรของศาลในการปฏิบั ติงาน
ในหน้าที่เพื่อรองรับกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ
ในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การทางานให้ตอบสนองในด้านความเที่ยงธรรม ซึ่งการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง
แบบก าลั ง สองน้ อ ยที่ สุ ด บางส่ วน (Partial least squares: PLS-SEM) จะท าให้ เข้ า เข้ า ใจปั จ จั ย เชิ งสาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
จากความสาคัญข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเป็น องค์กรแห่ง
การเรีย นรู้ข องศาลแพ่ ง ในกรุงเทพมหานครโดยวิธี ก าลั ง สองน้ อ ยที่ สุ ด บางส่ ว น ซึ่ ง ประโยชน์ ที่ ได้ จ ะเป็ น แนวทางใน
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามนโยบายและพันธกิจในการพัฒนาองค์กรศาลแพ่งในกรุงเทพมหานคร
1.1 วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อศึกษาตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของศาลแพ่งในกรุงเทพมหานคร
1.2 สมมติฐานการวิจัย
H1: การจัดการความรู้มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
H2: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อการจัดการองค์กร
H3: การจัดการองค์กรมีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้
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H4: การจัดการองค์กรมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
1.3 การทบทวนวรรณกรรม
1.3.1 องค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) หมายถึง องค์กรที่บุคลากรสามารถขยายขีดความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนอย่างต่อเนื่องทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร [2] และเป็นองค์กรที่สามารถ
นาความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดใหม่ ๆ ส่งเสริมแรงบันดาลใจ และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง [7]
มีการรวมการจัดการ และการใช้ความรู้เพื่อความสาเร็จขององค์กร [8] ซึ่งองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย การเป็น
บุคคลรอบรู้ รูปแบบวิธีการคิด การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ [2]
1.3.2 การจัดการความรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge management) หมายถึง กระบวนการกาหนด การจัดการ การรวบรวม และ
การเผยแพร่ความรู้ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาในองค์กร ซึ่งมีความสัมพันธ์ กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระยะยาว [9]
การจั ด การความรู้ ประกอบด้ วย การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจั ด เก็บ ความรู้ การถ่ ายทอด และการใช้
ประโยชน์จากความรู้ [8] โดยเป้าหมายของการจัดการความรู้คือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ [6][10]
H1: การจัดการความรู้มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
1.3.3 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) หมายถึง ผู้ที่เป็นต้นแบบในการกระตุ้น เติมเต็ม
ความต้องการ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงองค์กร และนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ [11]
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การสร้างบารมีที่เป็นอุดมคติ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา
และการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล [12] ซึ่งภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีบทบาทสาคัญในการบริหาร
จัดการองค์กร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนาความรู้ไปใช้ในการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและนาไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ [4]
H2: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อการจัดการองค์กร
1.3.4 การจัดการองค์กร
การจัดการองค์กร (Organization management) หมายถึง การวางแผนการจัดองค์กร การควบคุมองค์กร
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านแหล่งข้อมูล เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร [13] การจัดการองค์กร ประกอบด้วย
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การมอบอานาจ การจูงใจบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร [14] ซึ่งการพัฒนาการบริหาร
การพัฒนาความสามารถของบุคลากรและทีมงาน การพัฒนาการจัดการความรู้และการจูงใจ เป็นปัจจัยสาคัญต่อ การ
จัดการความรู้และส่งเสริมและผลักดันองค์กร ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างประสบความสาเร็จ [5]
H3: การจัดการองค์กรมีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้
H4: การจัดการองค์กรมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจัยนีใ้ ช้แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ [2] แนวคิดการจัดการความรู้ [9] แนวคิดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
[12] และแนวคิดการจัดการองค์กร [14] ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
2. วิธีการวิจัย
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรของศาลแพ่งในกรุงเทพมหานคร โดยกาหนดขนาดของตัวอย่าง
10-20 เท่าของจานวนตัวแปรสังเกตได้ [15] ซึ่งงานวิจัยนี้มีจานวนตัวแปรสังเกตได้ 17 ตัว และรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง
ได้ 255 ราย คิ ด เป็ น 15 เท่ า ของจ านวนตั ว แปรสั ง เกตได้ และใช้ ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified random
sampling) จากศาลแพ่งในกรุงเทพมหานคร จานวน 6 ศาล ประกอบด้วย ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี
ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่ง พระโขนง และศาลแพ่งมีนบุรี
2.2 การสร้างเครื่องมือและการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ
งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย คาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นคาถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และคาถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง การจัดการองค์กร การจัดการ
ความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นคาถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ซึ่งมีการตรวจสอบความสมเหตุสมผล
เชิงเนื้อหา (Content validity) โดยใช้ Index objective congruence (IOC) ผ่านเกณฑ์ จานวน 55 ข้อ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง
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0.67-1.00 และตรวจสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) จากผู้ที่ไม่ใช่ตัวอย่างจานวน 30 คน โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’ s alpha: α) ซึ่งข้อคาถามทุกข้อมี α มากกว่า .70 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนข้อคาถามและความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม
ตัวแปรแฝง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (LED)
การจัดการองค์กร (ORG)
การจัดการความรู้ (KM)
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

(n=30)
α
.964
.941
.951
.963

จานวนข้อคาถาม
12
11
12
20

2.3 การรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถามที่ได้จากบุคลากรของศาลแพ่งในกรุงเทพมหานคร จานวน 255 ราย ส่วนใหญ่เป็นหญิ งจานวน
213 คน (ร้ อ ยละ 83.50) อายุ 31-40 ปี จ านวน 107 คน (ร้ อ ยละ 42.00) ระดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี จ านวน 185 คน
(ร้ อยละ 72.50) เป็ น ข้ าราชการ 223 คน (ร้ อยละ 87.40) ต าแหน่ งผู้ ป ฏิ บั ติ งาน จ านวน 207 คน (ร้ อยละ 81.20) และ
อายุราชการ 1-5 ปี จานวน 100 คน (ร้อยละ 39.20) โดยค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean)
อยู่ระหว่าง 4.18 ถึง 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) อยู่ระหว่าง 0.55 ถึง 0.84 ความเบ้ (Skewness) อยู่ระหว่าง -1.410
ถึง -0.472 และความโด่ง (Kurtosis) อยู่ระหว่าง -0.662 ถึง 2.607 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรสังเกตได้
ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (LED)
การสร้างบารมีที่เป็นอุดมคติ (dhe)
การสร้างแรงบันดาลใจ (isp)
การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา (int)
การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (ind)
ด้านการจัดการองค์กร (ORG)
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (cha)
การมอบอานาจ (deg)
การจูงใจบุคลากร (mtv)
การพัฒนาบุคลากร (hmd)
ด้านการจัดการความรู้ (KM)
การแสวงหาความรู้ (ser)

(n = 255)
Mean
4.39
4.30
4.25
4.27

SD
0.73
0.79
0.77
0.77

ความเบ้
-1.243
-1.410
-1.029
-1.113

ความโด่ง
1.678
2.607
0.957
1.299

4.18
4.24
4.26
4.38

0.70
0.78
0.84
0.66

-0.928
-1.222
-1.305
-1.085

1.737
1.941
1.757
1.124

4.27

0.65

-0.806

1.090
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ตารางที่ 2

สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรสังเกตได้ (ต่อ)

ด้านการจัดการความรู้ (KM)
การแสวงหาความรู้ (ser)
การสร้างความรู้ (bld)
การจัดเก็บความรู้ (col)
การถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์ความรู้ (trn)
ด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
การเป็นบุคคลรอบรู้ (mas)
การมีแบบแผนความคิด (men)
การมีวิสัยทัศน์ร่วม (vis)
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (tem)
การคิดอย่างเป็นระบบ (sys)

(n = 255)
Mean
4.27
4.34
4.27
4.30

SD
0.65
0.61
0.62
0.61

ความเบ้
-0.806
-0.472
-0.505
-0.558

ความโด่ง
1.090
-0.662
-0.273
-0.339

4.44
4.45
4.21
4.24
4.24

0.57
0.55
0.70
0.73
0.69

-0.750
-1.004
-0.682
-1.069
0.762

-0.249
1.627
-0.010
1.316
0.435

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิ จั ย นี้ ใช้ R และ package cSEM ในการประมาณค่ า พารามิ เตอร์ ก าลั ง สองน้ อ ยที่ สุ ด แบบคงเส้ น คงวา
(Consistent partial least squares: PLSc-SEM) เพื่อแก้ไขการประมาณค่าพารามิเตอร์ให้มีความคงเส้นคงวา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตัวแบบที่มีตัวแปรแฝงแบบสะท้อน (Reflective) ที่สามารถใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ได้ดีภายใต้เงื่อนไข
การแจกแจงไม่ปกติ และทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธี Bootstrap [16] ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
2.4.1 การทดสอบตัวแบบโดยรวม (Tests of overall model fit)
เป็นการประเมินความสอดคล้องระหว่างตัวแบบเชิงทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ Standardized root
mean square residual (SRMR)
2.4.2 การประเมินตัวแบบการวัด (Measurement model/outer model)
เป็นการประเมินตัวแบบการวัดระหว่างตัวแปรแฝง (Latent variable) กับตัวแปรสังเกตได้ (Observed variable)
แบบสะท้ อน (Reflective constructs) โดยใช้ น้ าหนั กองค์ ประกอบ (Factor loading), α, Average variance extracted
(AVE), Composite reliability (CR), Dijkstra-Henseler’ s rho (ρA), Fornell-Larcker criterion, Hetero-Monotrait Ratio
of Correlations (HTMT)
2.4.3 การประเมินตัวแบบโครงสร้าง (Structural model/Inner model)
ระห ว่ า งตั วแป รแฝงกั บ ตั วแป รแฝง โดยใช้ Variance inflation factor (VIF) สั ม ป ระสิ ท ธิ์ เ ส้ น ท าง
(Path coefficient) สัมประสิทธิ์การกาหนด (R2) ขนาดผลกระทบ (Effect size: f2) ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดมีเกณฑ์ที่ยอมรับได้ดัง
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดการประเมินตัวแบบ
ตัวชี้วัด

ค่าที่ยอมรับได้
< .06 [17]
> .70 [17]
> .70 [17]
> .70 [17]
> .70 [17]
> .50 [18]

SRMR
Factor loading
Α
CR
ρA
AVE
Fornell-Larcker criterion

< AVE [18]

HTMT
VIF
p-value ของสัมประสิทธิ์เส้นทาง อิทธิพลทางรวม และอิทธิพลทางอ้อม
R2
f2

< AVE 19]
< 5 [20]
< .05 [20]
ใกล้ 1 [17]
ใกล้ 1 [17]

4. ผลการวิจัย
4.1. การทดสอบตัวแบบโดยรวม
จากการทดสอบตัวแบบโดยรวมพบว่า ตัวแบบมี SRMR เท่ากับ .0448 ซึ่งน้อยกว่า .08 แสดงว่าเป็นตัวแบบที่
สามารถยอมรับได้
4.2 การทดสอบตัวแบบการวัด
จากการทดสอบตั ว แบบการวั ด จากตั ว แบบการวั ด แบบสะท้ อ น พบว่ า ตั ว แปรสั ง เกตได้ ทุ ก ตั ว มี น้ า หนั ก
องค์ประกอบมากกว่า .70 และตัวชี้วัดความเชื่อถือได้ ประกอบด้วย α, CR, ρA มากกว่า .70 และ AVE มากกว่า .05 ดัง
ตารางที่ 4 ตัวแบบการวัดแต่ละตัวจึงมีความเหมาะสม นอกจากนี้ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงในตารางที่ 5
และ HTMT ในตารางที่ 6 มีค่าน้อยกว่า

AVE แสดงว่าตัวแบบมีความเชื่อถือได้เชิงจาแนก (Discriminant validity)

4.3 การทดสอบตัวแบบสมการโครงสร้าง (Structural model)
4.3.1 การทดสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบพหุ (Multicollinearity) พบว่า VIF เท่ากับ 2.482 ซึ่งไม่เกิน 5
แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเองมากเกินไป
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4.3.2 การทดสอบอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงในสมการโครงสร้าง พบว่า
H1: ตั ว แปรการจั ด การความรู้ (KM) มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ ตั ว แปรองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ (LO) อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีอิทธิพลทางตรงเท่ากับ .590 และขนาดผลกระทบเท่ากับ .800
H2: ตัวแปรภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (LED) มีอิทธิพลทางบวกต่อตัวแปรการจัดการองค์กร (ORG) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีอิทธิพลทางตรงเท่ากับ .954 และขนาดผลกระทบเท่ากับ 10.098
H3: ตัวแปรการจัดการองค์กร (ORG) มีอิทธิพลทางบวกต่อตัวแปรการจัดการความรู้ (KM) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีอิทธิพลทางตรงเท่ากับ .773 และขนาดผลกระทบเท่ากับ 1.482
H4: ตั วแปรการจั ด การองค์ ก ร (ORG) มี อิ ท ธิพ ลทางบวกต่ อ ตั วแปรองค์ ก รแห่ งการเรีย นรู้ (LO) อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีอิทธิพลทางตรงเท่ากับ .371 และขนาดผลกระทบเท่ากับ .315 ดังตารางที่ 7 และ
ตารางที่ 8 และรูปที่ 2
ตารางที่ 4 การทดสอบตัวแบบการวัด
LED

dhe
isp
int
ind

น้าหนัก
องค์ประกอบของ
LED

.868**
.927**
.951**
.960**

α
LED
.961
ORD
.902
KM
.931
LO
.921
** p-value < .01

ORG

น้าหนัก
องค์ประกอบ
ของ ORG

KM

น้าหนัก
องค์ประกอบ
ของ KM

cha
deg
mtv
hmd

.884**
.875**
.892**
.695**

ser
bld
col
trm

.869**
.833**
.915**
.895**

AVE
.859
.707
.772
.749

CR
.961
.905
.931
.922
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LO

mas
men
vis
tem
sys

น้าหนัก
องค์ประกอบ
ของ LO

.812**
.701**
.862**
.916**
.952**
ρA
.962
.913
.932
.924
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ตารางที่ 5 Fornell-Larcker criterion
ตัวแปรแฝง
LED
ORG
KM
LO

LED
.927
.910
.462
.564

ORG

KM

LO

.837
.597
.716

.879
.766

.865

ORG

KM

LO

*ตัวเลขเข้มในแนวทแยง คือ AVE
ตารางที่ 6 Hetero-Monotrait ratio of correlations (HTMT)
ตัวแปรแฝง

LED

LED

1

ORG

.954

1

KM

.681

.776

1

LO

.752

.851

.925

1

ตารางที่ 7 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม
ORG (R2 = .910)
KM (R2 = .597)
DE IE TE
f2 DE
IE
LED .954** - .954** 10.098 .737**
ORG
.773** KM
** p-value < .01

LO (R2 = .824)
TE
f2 DE
IE
.737** - .789**
.773** 1.482 .456** .371**
- .590** -

TE
f2
.789** .827** .315
.590 .800

ตารางที่ 8 สรุปผลการทดสอบอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงในสมการโครงสร้าง
สมมติฐาน
H1: การจัดการความรู้มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
H2: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อการจัดการองค์กร
H3: การจัดการองค์กรมีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้
H4: การจัดการองค์กรมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง
5. อภิปรายผล
จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย นามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
5.1 การจั ดการความรู้ มี อิ ทธิพลทางตรงต่ อการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้อย่ า งมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ สอดคล้ องกั บ
กัญยาภักษณ์ พะระนะพันธ์ และสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ [10] ที่พบว่า การจัดการความรู้ ทั้งด้านการจัดหาความรู้ ด้านการ
แบ่งปันความรู้ การเก็บรักษาความรู้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ บุคลากรขององค์กรต้อง
ตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง บุคลากรต้องกาหนดปัญหาอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และสามารถแสวงหาวิธีการ
ในการแก้ปัญหา มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา มีการจัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เรียนรู้ร่วมกัน พร้อมรับการสนับสนุนให้มีการแสวงหาวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ มาเผยแพร่ มีความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ตนเอง และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป
5.2 ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อการจั ดการองค์ กรอย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ และภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการจัดการความรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
และภัทราทิพย์ ทรงบุญญา [21] ที่พบว่าภาวะผู้นามีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวมต่อองค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการ
ความรู้ในการปฏิบัติงาน และเช่นเดียวกับ Bhatti et al. [4] ที่พบว่า ความเป็นผู้นาต้องมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมให้
บุคลากรพัฒนาความรู้ การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความสามารถทางการแข่งขัน
นอกจากนี้ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สอดคล้ องกั บ รุ้ งนภา จั นทร์ ลี [22] ที่ พบว่ าภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงของผู้ บริ หารกั บการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้
มีความสัมพันธ์ทางบวก ด้วยเหตุนี้ ผู้นาองค์กรจะต้องมีบทบาทสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งด้านบุคลากร
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ด้านเงินทุน ด้านทรัพยากรการผลิต และด้านการจัดการองค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะไปสู่การจัดการความรู้และการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
5.3 การจัดการองค์กรมีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ ทั้งอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สอดคล้องกับไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์ [23] ที่พบว่า ปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารองค์กรต้องจัดการและปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเชื่อมโยงกันและยืดหยุ่นได้มากขึ้น มีการกาหนด
งานและภาระงานตามหน้ า ที่ ที่ ชั ด เจนและเหมาะสม สนั บ สนุ น การจั ด การความรู้ ข ององค์ ก ร มี ก ารน าความรู้ แ ละ
ความชานาญของบุคลากรมาแบ่งปันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5.4 การจัดการองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ สอดคล้องกับ
นิมิต โสชารี [5] ที่พบว่าการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้ประสบความสาเร็จจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการ การสร้าง
แรงจูงใจ การพัฒนาความสามารถของบุคลากรและทีมงาน ด้วยเหตุนี้ องค์กรควรให้ความสาคัญกับการจัดการองค์การโดย
การบริห ารจั ด การตามสภาพแวดล้ อ มที่ เปลี่ ย นแปลง มี ก ารส่ งเสริม ให้ บุ ค ลากรในองค์ ก ารเรีย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรทางานให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
6. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย สามารถนามาจัดทาข้อเสนอแนะได้ ดังนี้
1. การจั ด การความรู้มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ การเป็ น องค์ ก รแห่ งการเรีย นรู้ ดั ง นั้ น องค์ ก รควรจั ด การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ เรีย นรู้ ร่ ว มกั น มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารแสวงหาวิ ธี ส อนงาน วิ ธี ก ารท างาน มี ก ารถ่ า ยโอนองค์ ค วามรู้
ผ่านเครือข่ายของหน่วยงาน เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ การพัฒนาระบบและสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นามาประยุกต์ใช้
กับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการองค์กร และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการจัดการความรู้และ
การเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ดั ง นั้ น ผู้ น าในองค์ ก รควรมี ทั ก ษะการจั ด การ ทั้ ง การพั ฒ นาองค์ ก ร การสนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผ่านกระบวนการจัดการความรู้
และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. การจัดการองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการความรู้ และมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้งอิทธิพล
ทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม ดังนั้น องค์กรควรมีนโยบายสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหาร
องค์ กร และสนับ สนุน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่ อพั ฒ นาความรู้ ความช านาญของ
บุคลากรเป็นระบบ สร้างความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ทงั้ ต่อบุคลากรและองค์กร
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