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ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักขององค์การ บรรยากาศองค์การ และภาวะผูน้ ำ�
การเปลีย่ นแปลงทีส่ ง่ ผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของบริษทั เอกชนแห่งหนึง่
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาสมรรถนะหลักขององค์การ บรรยากาศองค์การ ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
และการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สมรรถนะหลักขององค์การ
บรรยากาศองค์การ และภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องบริษทั เอกชนแห่งหนึง่ และ 3) ศึกษา
การท�ำนายการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง โดยมีสมรรถนะหลักขององค์การ บรรยากาศองค์การ
และภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงเป็นตัวท�ำนาย กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ พนักงานบริษทั เอกชนแห่งหนึง่ จ�ำนวน
200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป แบบวัดการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ แบบวัด
สมรรถนะหลักขององค์การ แบบวัดบรรยากาศองค์การ แบบวัดภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัยพบว่า 1) การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สมรรถนะหลักขององค์การ บรรยากาศองค์การ และภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งอยู่ในระดับสูง 2) สมรรถนะหลักขององค์การ บรรยากาศองค์การ ภาวะผู้น�ำการ
เปลีย่ นแปลง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องบริษทั เอกชนแห่งหนึง่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 3) สมรรถนะหลักขององค์การ บรรยากาศองค์การ และภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงสามารถท�ำนายการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีอ�ำนาจในการท�ำนายการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ได้ร้อยละ 66.30 โดยภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงสามารถท�ำนายการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ดีที่สุด
รองลงมา คือ สมรรถนะหลักขององค์การโดยมีคา่ สัมประสิทธิถ์ ดถอยมาตรฐานเท่ากับ .522 และ .213 ตามล�ำดับ ส่วนบรรยากาศ
องค์การไม่สามารถท�ำนายการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ค�ำส�ำคัญ : สมรรถนะหลักขององค์การ  บรรยากาศองค์การ  ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง  การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
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The Relationships between Core Competency, Organizational Climate,
Transformational Leadership Affecting a Learning Organization
in a Private Company
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Abstract

In this thesis, the researcher has the following objectives: (1) to study core competency, organizational
climate, transformational leadership, and a learning organization in a private company, (2) to examine the
relationships between core competency, organizational climate, transformational leadership and a learning
organization of the company under study, and (3) to predict the learning organization of the private company
under investigation using core competency, organizational climate and transformational leadership as
predictor variables. The sample population consisted of 200 employees at a private company. The research
instruments were as follows: (1) a questionnaire eliciting demographical characteristics; (2) a learning
organization scale; (3) a core competency scale; (4) an organizational climate scale and (5) a transformational
leadership scale. The statistics used in data analysis were percentage, mean, and standard deviation. The
techniques of Pearson’s product moment correlation coefficient (PPMCC) and multiple regression analysis
(MRA) were also employed. Findings are as follows: 1.The learning organization, core competency,
organizational climate and transformational leadership in a private company under study were at a high
level. 2. Core competency, organizational climate and transformational leadership positively correlated
with the learning organization at the statistically significant level of .05. 3. Core competency, organizational
climate and transformational leadership could predict the learning organization at the statistically
significant level of .05. The predictive power of the learning organization was at 66.30 percent.
Transformational leadership could predict the learning organization at the highest level. In descending
order was core competency with the regression standardized coefficients at .522 and .213. The organizational
climate could not predict the learning organization.
Keywords : Core Competency,  Organizational Climate,  Transformational Leadership,  Learning Organization
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1. บทนำ�
ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีมีการ
พัฒนาและเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ระบบเศรษฐกิจมีการ
เติบโตอย่างรวดเร็วและมีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอด อันเกิด
จากปัจจัยทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ องค์การหลายแห่ง
ได้มีการเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อแข่งขันและเสริมสร้างความ
มัน่ คง ให้เกิดการเติบโตตามเศรษฐกิจ องค์การจึงด�ำเนินการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization) และกลายเป็นแนวทางใหม่ทไี่ ด้รบั ความสนใจ
เป็ น อย่ า งมากในการพั ฒ นาประเทศให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge
Based Society) จึงมีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีการ
ท�ำงานของบุคคลและองค์การในสังคมใหม่ให้เป็นสังคม
ฐานความรู้ ประชาชนมีความคิดสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ รวมทัง้
มีการถ่ายทอดเชือ่ มโยงความรู้ ความสามารถของตนสูส่ งั คม
ให้กว้างขวางและรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันมีองค์การต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนพยายามให้องค์กรของตนเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยใช้ความรู้
การเรียนรู้ การจัดการความรูท้ มี่ อี ยูใ่ ห้เป็นส่วนส�ำคัญในการ
ด�ำเนินงานขององค์การ โดยทีบ่ คุ ลากรในองค์การทุกระดับ
มีการสร้างผลงานและขยายขอบเขตความสามารถของตนเอง
อย่างต่อเนือ่ ง การเรียนรูร้ ว่ มกับผูอ้ นื่ แลกเปลีย่ นการเรียนรู้
ซึ่งกันและกันและแสดงออกทางความคิดได้อย่างอิสระ
(Kaiser, 2000) ประกอบกับการเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนเป็นผลให้สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ยากต่อการคาดการณ์ ทั้งตัวผู้น�ำและองค์การจึงควรมีการ
ท�ำความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมให้ดี เพื่อช่วยให้องค์การ
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์,
2556)
นอกจากนีส้ มรรถนะหลัก เป็นอีกสิง่ หนึง่ ทีอ่ งค์การ
ให้ความส�ำคัญ เพราะสมรรถนะหลัก คือความสามารถหลัก
ที่คาดหวังให้บุคลากรทุกคนจ�ำเป็นจะต้องมี เป็นความ
สามารถทีก่ ำ� หนดขึน้ จากความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งการให้พนักงาน
ทุกคนมีเหมือนกัน เพื่อท�ำให้ธุรกิจขององค์การประสบ
ผลส�ำเร็จ เป็นความสามารถที่ทุกคนจะต้องมีและความ
สามารถหลักนีจ้ ะส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์การ (อาภรณ์
ภู่วิทยพันธ์, 2556) สมรรถนะหลักขององค์การที่เกิดจาก
การน�ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์การมาก�ำหนด
สมรรถนะขององค์การเพือ่ ให้บคุ คลกรในองค์การมีการยืดถือ
ยังเป็นแนวทางการพัฒนาความสามารถของบุคลากรและ
แนวทางการบริ ห ารองค์ ก ารทั้ ง เชิ ง นโยบายและสภาพ

แวดล้อม เพือ่ ให้บคุ ลากรขององค์การตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในองค์การ โดยการ
ก�ำหนดเป้าหมายขององค์การและกลยุทธ์รวมถึงโครงสร้าง
ภาพรวมของบรรยากาศองค์การด้วย ซึ่งสิ่งต่างๆ ส่งผลต่อ
การขับเคลือ่ นการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ ององค์การ
เมื่อองค์การมีการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลต่อการ
บริหารจัดการ ซึง่ ผูบ้ ริหารถือเป็นส่วนส�ำคัญในการจัดการกับ
การเปลี่ยนแปลงที่ได้กล่าวในข้างต้นที่จะส่งผลให้องค์การ
ซึ่ ง เติ บ โตและสามารถด� ำ รงอยู ่ ไ ด้ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากการ
เปลี่ ย นแปลงได้ การเปลี่ ย นแปลงที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น
มีสงิ่ ส�ำคัญทีท่ า้ ทายผูน้ ำ� จ�ำนวนมาก คือ การจัดการบุคลากร
ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลง และการจัดการปัญหา
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
และการขาดผู้น�ำที่มีประสิทธิภาพเป็นเหตุผลหลักที่ท�ำให้
เกิ ด ความพยายามในการเปลี่ ย นแปลงล้ ม เหลว ดั ง นั้ น
การเปลี่ ย นแปลงจะส� ำ เร็ จ ได้ ผู ้ น� ำ จะต้ อ งมี ส ่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการเปลีย่ นแปลงทุกขัน้ ตอน ท�ำให้กลยุทธ์ทผี่ นู้ ำ� ใช้
จึงมีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์
เหล่านี้ รวมถึงการสื่อสารเหตุผลที่ชัดเจนการเปิดเผยมี
แนวทางการเปลี่ยนแปลง การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและ
ความสามารถของบุคลากร การส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้
มีผเู้ ชีย่ วชาญในขัน้ เริม่ ต้นของกระบวนการการเปลีย่ นแปลง
ไม่ย่อท้อเมื่อเกิดปัญหา ให้การยอมรับและให้รางวัลแก่
บุคลากรที่ทุ่มเทในการท�ำงาน จัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างโปร่งใสและ
มีแผนการรองรับ การต่อต้าน (Lussier, 2010) รวมถึง
การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มแห่ ง การเรี ย นรู ้ ทั้ ง ในการสร้ า ง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ออกแบบโครงสร้างทีเ่ อือ้ อ�ำนวย
ต่อการเรียนรู้ ออกแบบระดับที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเปิด
โอกาสให้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
และท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาเพื่อสร้าง
โอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอด เวลา และ
เปลีย่ นแปลงขนาดและจ�ำนวนบุคลากรของหน่วยงาน รวมทัง้
เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการท�ำงานของหน่วยงานทรัพยากร
มนุษย์เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
และเพิ่มขีดความสามารถของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้ มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น พร้ อ มกั บ กระจายหน้ า ที่
ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสูผ่ บู้ ริหาร
ตามสายงานต่างๆ และพนักงานจะต้องมีความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาตนเองมากขึน้ (วันชัย สุขตาม, 2559) ในขณะที่
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บางองค์การต้องประสบกับปัญหาทัง้ ทางด้านการปรับตัวและ
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผลประกอบการถึงขั้นปิดตัวลง
ในทีส่ ดุ ดังนัน้ เพือ่ การรับมือเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลง ในปัจจุบนั
องค์การต้องมีการเตรียมการรับมือเพื่อความอยู่รอดและ
ประสบความส�ำเร็จ และเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพจ�ำเป็น
ต้องมีการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประสิทธิภาพ ทัง้ การน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์การให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่
ให้เกิดประสิทธิภาพและท�ำงานอย่างเต็มศักยภาพซึง่ จะช่วย
สร้างความแข็งแรงและได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
และสามารถน�ำองค์การ สูก่ ารแข่งขันในยุคดิจติ อลได้
ในการด�ำเนินธุรกิจองค์การต้องมีการปรับตัวเพื่อที่
จะพัฒนาให้ก้าวทันในโลกของการแข่งขันธุรกิจ Andrews
(1971) ได้กล่าวว่า การปรับตัวมีความเกี่ยวข้องกับการ
ปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ก ารแข่ ง ขั น และการวางกลยุ ท ธ์ ใ ห้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่มีผู้ประกอบการใดที่
สามารถอยูร่ อดได้ตลอดโดยไม่มกี ารปรับตัว ผูป้ ระกอบการ
จ� ำ เป็ น ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คม
ซึ่ ง ระดั บ ของการปรั บ ตั ว ขึ้ น อยู ่ กั บ ปั จ จั ย แวดล้ อ มต่ า งๆ
การปรับตัวมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจในหลายๆ มิติ เช่น
การผลิตสินค้า บริการ การตลาด ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
บุคลากร การเงิน และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ นอกจาก
นั้นการปรับตัวน�ำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของ
กิจการ ในบริบทของผูป้ ระกอบการขนาดเล็กแล้ว การปรับ
ตัวขึน้ อยูก่ บั ความเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม ซึง่ ผูป้ ระกอบ
การจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการจัดการหลายๆ อย่าง เช่น
กลยุทธ์การแข่งขัน โครงสร้างองค์กร ซึ่งบริษัทเอกชน
แห่งหนึ่งที่มีด�ำเนินธุรกิจเชิงพาณิชยกรรม โดยปัจจุบัน
มีการปรับรูปแบบของธุรกิจเป็นการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสินค้าเชิงพาณิชย์ เนื่องด้วย
บริ ษั ท ก่ อ ตั้ ง มายาวนานและคงอยู ่ ใ นประเทศไทยมา
มากกว่า 100 ปี จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพือ่
ให้องค์การเติบโตและสามารถแข่งขันในสภาพเศรษฐกิจ
ปัจจุบนั ได้
จากสาเหตุขา้ งต้นจึงท�ำให้สนใจศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะหลักขององค์การ บรรยากาศองค์การ และ
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ดังนั้นงานวิจัยเรื่องนี้
จึงได้เกิดขึ้นเพื่อน�ำผลการวิจัยเป็นแนวทางในการส่งเสริม
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัท ส่งเสริมวาง
รากฐานสมรรถนะหลักขององค์การ บรรยากาศองค์การ

พัฒนาศักยภาพระดับผู้บริหารเรื่องภาวะผู้น�ำให้สอดคล้อง
กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึง่ จะส่งผลต่อความส�ำเร็จ
ในภาพรวมขององค์การต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะหลั ก ขององค์ ก าร
บรรยากาศองค์ ก าร ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลง และ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องบริษทั เอกชนแห่งหนึง่
2.2 เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สมรรถนะหลัก
ขององค์ ก าร บรรยากาศองค์ ก ารและภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลีย่ นแปลง กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องบริษทั
เอกชนแห่งหนึง่
2.3 เพือ่ ศึกษาการท�ำนายการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง โดยมีสมรรถนะหลักของ
องค์การ บรรยากาศองค์การ และภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
เป็นตัวท�ำนาย
3. สมมติฐานของการวิจยั
3.1 สมรรถนะหลักขององค์การมีความสัมพันธ์
กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องบริษทั เอกชนแห่งหนึง่
3.2 บรรยากาศองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องบริษทั เอกชนแห่งหนึง่
3.3 ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง มีความสัมพันธ์กบั
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องบริษทั เอกชนแห่งหนึง่
3.4 สมรรถนะหลักขององค์การ บรรยากาศองค์การ
และภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงสามารถท�ำนายการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้ องบริษทั เอกชนแห่งหนึง่ ได้
4. การทบทวนวรรณกรรม
4.1 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
แนวความคิดองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิด
การบริหารงานที่มีประยุกต์ใช้ระบบการบริหารงานรูปแบบ
อื่ น ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การพั ฒ นาองค์ ก ารควบคู ่ ไ ปกั บ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลากรเพื่อให้พร้อมที่จะเรียนรู้
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและพัฒนา
อย่างยั่งยืน องค์การที่จะอยู่รอดและสามารถแข่งขันได้
จะต้องเป็นองค์กรที่สร้างความสามารถของพนักงานให้มี
การเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องในองค์การนั่นก็คือ การสร้าง
องค์การไปสูก่ ารเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ทีม่ าของแนวคิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคคลผู้มีบทบาทสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้และเขียน เผยแพร่ผลงาน
จนเป็นทีย่ อมรับคือ Senge (1990) ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั
น�ำแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ของ Senge (1990)
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เป็ น แนวทางในการวิ จั ย โดยก� ำ หนดนิ ย ามของการเป็ น
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หมายถึง
องค์การที่มีการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริม
ให้บุคลากรขององค์การเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาความ
สามารถของตนเองและสมาชิกในองค์การ เพื่อพัฒนางาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมุ ่ ง สู ้ เ ป้ า หมายขององค์ ก ารร่ ว มกั น
มาเป็นแนวทางในการศึกษาโดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน
ได้แก่ 1) การมีความรอบรู้ (Personal Mastery) 2) การมี
แบบแผนความคิด (Mental Model) 3) การมีวสิ ยั ทัศน์รว่ ม
(Shared Vision) 4) การเรียนรูเ้ ป็นทีม (Team Learning)
และ 5)การคิดเชิงระบบ (System Thinking)
4.2 สมรรถนะหลักขององค์การ
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถ
ในการท�ำงานเกิดขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษที่ 1970 โดย
นักวิชาการชื่อ McClelland ซึ่งได้ท�ำการศึกษาวิจัยว่า
ท�ำไมบุคลากรที่ท�ำงานในต�ำแหน่งเดียวกันจึงมีผลงานที่
แตกต่างกัน ผลการศึกษาท�ำให้สรุปได้วา่ บุคลากรทีม่ ผี ลการ
ปฏิบตั งิ านดีจะมีสง่ิ หนึง่ ทีเ่ รียกว่าสมรรถนะ (Competency)
และ McClelland (1973) ได้เขียนบทความวิชาการเรื่อง
“Testing for Competence Rather than Intelligence”
ซึ่งถือเป็นจุดก�ำเนิดของแนวคิดเรื่องสมรรถนะที่สามารถ
อธิบายบุคลิกลักษณะของคนว่าเปรียบเสมือนกับภูเขาน�ำ้ แข็ง
(Iceberg) ทีล่ อยอยูใ่ นน�ำ 
้ โดยมีสว่ นหนึง่ ทีเ่ ป็นส่วนน้อยลอย
อยู่เหนือน�้ำซึ่งสามารถสังเกตและวัดได้ง่าย ได้แก่ ความรู้
สาขาต่างๆ ทีไ่ ด้เรียนมา (Knowledge) และส่วนของทักษะ
ได้แก่ ความเชีย่ วชาญ ความช�ำนาญพิเศษด้านต่างๆ (Skill)
ส�ำหรับส่วนของภูเขาน�้ำแข็งที่จมอยู่ใต้น�้ำซึ่งเป็นส่วนที่มี
ปริมาณมากกว่านั้น เป็นส่วนที่ไม่อาจสังเกตได้ชัดเจนและ
วัดได้ยากกว่า และเป็นส่วนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
บุคคลมากกว่า ได้แก่ บทบาททีแ่ สดงออกต่อสังคม (Social
Role) ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง (Self-Image)
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait) และแรงจูงใจ (Motive)
ส่วนทีอ่ ยูเ่ หนือน�ำ้ เป็นส่วนทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั เชาวน์ปญ
ั ญา
ของบุ ค คล ซึ่ ง การที่ บุ ค คลมี ค วามฉลาดสามารถเรี ย นรู ้
องค์ความรูต้ า่ งๆ และทักษะได้นนั้ ยังไม่เพียงพอทีจ่ ะท�ำให้มี
ผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น จึงจ�ำเป็นต้องมีแรงผลักดัน
เบือ้ งลึก คุณลักษณะส่วนบุคคล ภาพลักษณ์ของบุคคลทีม่ ตี อ่

ตนเอง และบทบาททีแ่ สดงออกต่อสังคมอย่างเหมาะสมด้วย
จึงจะท�ำให้บคุ คลกลายเป็นผูท้ มี่ ผี ลงานโดดเด่นได้ (สุกญ
ั ญา
รัศมีธรรมโชติ, 2548) โดยจากการศึกษาข้อมูลจากฝ่าย
บริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งมีการ
ก� ำ หนดสมรรถนะขององค์ ก ารไว้ ใ นคู ่ มื อ พนั ก งานและ
แบบประเมินด้านศักยภาพในการท�ำงาน (Competency)
พบว่าได้มีการก�ำหนดสมรรถนะหลักเพื่อให้บุคลากรได้ยึด
ปฏิบัติร่วมกัน โดยบุคลากรจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ โดยท�ำการสร้างแนวทางของ
สมรรถนะหลักขององค์การจากวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และคุณค่า
โดยได้มีการก�ำหนดสมรรถนะหลักขององค์การขึ้น 4 ข้อ
ได้แก่ 1) การบริการที่ดีและมีคุณภาพ (Service Mind)
2) ความภูมิใจในองค์ก าร (Pride of Organization)
3) การสื่อสารภายในองค์การ (Communication) และ
4) คุณธรรมและจริยธรรมในการท�ำงาน (Morality &
Ethics)
4.3 บรรยากาศองค์การ
บรรยากาศองค์การ (Organizational Climate)
ส่ ง ผลต่ อ พนั ก งานในองค์ ก ารทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม
เนือ่ งจากเป็นการรับรูข้ องบุคลากรภายในองค์การต่อสภาพ
แวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในองค์การที่ส่งผลต่อ
ผลการปฏิบตั งิ าน รวมถึงมีอทิ ธิพลต่อแรงจูงใจในการท�ำงาน
และพฤติกรรมในการท�ำงาน โดย Steer and Porter (1979)
กล่าวถึงความส�ำคัญของบรรยากาศขององค์การว่าเป็น
ตัวแปรส�ำคัญในการศึกษาองค์การวิเคราะห์พฤติกรรมการ
ท�ำงานของบุคคลรวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์การ ในทีน่ ผี้ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาและรวบรวมแนวคิดและทฤษฎี
เกีย่ วกับบรรยากาศองค์การ ซึง่ หมายถึง การรับรู้ หรือความ
เข้าใจของบุคคลที่มีต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์การซึ่ง
มีอิทธิพลต่อทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรมของบุคคล
ในองค์การ โดยสามารถจ�ำแนกองค์ประกอบของบรรยากาศ
องค์การแบ่งเป็น 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) โครงสร้าง
(Structure) 2 ) เทคโนโลยี (Technology) 3) ความอบอุน่
(Warmth) 4) การสนับสนุน (Support) 5) การให้รางวัล
(Rewards) 6) การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ (Participation)
และ 7) ความเสีย่ ง (Risk)
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สมรรถนะของหลักองค์การ
ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

บรรยากาศองค์การ
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั
4.4 ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ผูน้ ำ� เป็นบุคคลทีม่ คี วามส�ำคัญต่อองค์การ เพราะการ
มีผนู้ ำ� ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถน�ำพาองค์การไปสูก่ ารเติบโต
ได้ หรือหากผู้น�ำขาดประสิทธิภาพองค์การอาจล่มสลายไป
ในที่สุด การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำเป็นเรื่องที่นักวิชาการ
ให้ความส�ำคัญและมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้าน
พฤติ ก รรมของผู ้ น� ำ  คุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ น� ำ ที่ ดี และอื่ น ๆ
เนื่องจากโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อม และ
เทคโนโลยีตา่ งๆ การศึกษาภาวะผูน้ ำ� จึงได้มงุ่ เน้นถึงการค้นหา
รูปแบบของผู้น�ำที่มีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของ
ผูต้ าม และแนวคิดทีไ่ ด้รบั ความนิยมในการบริหารงานในยุค
ปัจจุบนั คือภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง (Transformational
Leadership) Bass and Avolio (1994) ได้ใช้เครื่องมือ
ประเมินภาวะผู้น�ำหลายปัจจัย (MLQ) เป็นเกณฑ์ในการ
แบ่งแยกจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
โดยแบ่งภาวะผู้น�ำออกเป็น 3 แบบ คือ ภาวะผู้น�ำการ
เปลีย่ นแปลง ภาวะผูน้ ำ� การแลกเปลีย่ น และภาวะผูน้ ำ� แบบ
ปล่อยปะละเลย (Laissez-Faire Leadership) ซึง่ เป็นการ
เสนอรูปแบบของภาวะผู้น�ำในกระบวนทัศน์ใหม่ที่เรียกว่า
แบบจ�ำลองภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงเต็มรูปแบบ (Model
Of The Full Range Of Leadership) ซึ่งประกอบด้วย
4 องค์ประกอบที่ส�ำคัญของภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ในวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดของ Bass and Avolio (1994)
สรุปได้วา่ การทีผ่ นู้ ำ� สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ความไว้วางใจ
และกระตุน้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของผูร้ ว่ มงานและผูต้ าม
โดยผู้น�ำได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงานและผู้ตาม มีการ
สนับสนุนส่งเสริมและจูงใจให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องที ม และองค์ ก ารมากกว่ า

ผลประโยชน์ของตนเอง องค์ประกอบที่ส�ำคัญของภาวะ
ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 1) การมีอทิ ธิพล
อย่างมีอดุ มการณ์ (Idealized Influence) 2) การสร้างแรง
บันดาลใจ (Inspirational Motivation) 3) การกระตุน้ ทาง
ปัญญา (Intellectual Stimulation) และ 4) การค�ำนึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration)

5. วิธกี ารดำ�เนินการวิจยั
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง สหสั ม พั น ธ์
(Correlation Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ก�ำหนดขั้นตอน
ในการด�ำเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย
คือ พนักงานที่ประจ�ำส�ำนักงานกลางของบริษัทเอกชน
แห่งหนึง่ จ�ำนวน 273 คน ได้กำ� หนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างได้
จากการใช้สตู รของ Yamane (1973) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่
95% และก�ำหนดให้มีความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ
5 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั จ�ำนวน 200 คน สุม่ ตัวอย่าง
แบบชัน้ ภูมไิ ม่เป็นสัดส่วน (Non-Proportional Stratified
Random Sampling) แบ่งชัน้ ภูมติ ามสายงานทีส่ งั กัด
5.2 การสร้างเครื่องมือ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
ใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็น 5 ส่วน ผู้วิจัย
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 5 ท่าน การค�ำนวณหาค่า ความตรง
เชิ ง เนื้ อ หา สอดคล้ อ งของข้ อ ค� ำ ถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์
(Index Of Item Objective Congruence-IOC) ค่าดัชนี
ความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
แบบสอบถาม ทัง้ 4 ชุด มีคา่ ดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง
0.60-1.00 แล้วทดลองใช้ (Try Out) กับพนักงานบริษัท
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เอกชน จ�ำนวน 30 ราย และน�ำข้อมูลที่ได้แต่ละฉบับ
มาวิเคราะห์รายข้อ (Item Analysis) โดยการหาค่าอ�ำนาจ
จ� ำ แนก (Discrimination Power) ด้ ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Correlation
Item-Total Correlation) มีคา่ ตัง้ แต่ .20 ขึน้ ไป ทีน่ ยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ .05 ถือว่าข้อค�ำถามนัน้ น�ำมาใช้ได้ผลการตรวจสอบ
พบว่าข้อค�ำถามแต่ละแบบวัดมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ
ตัง้ แต่ .216-.932 การวิเคราะห์คา่ ความเชือ่ มัน่ ของแบบวัด
ทั้งฉบับโดยการหาค่าความสอดคล้องภายใน (Internal
Consistency) ด้ ว ยสู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า (Alpha
Coefficient) ของ Cronbach (Cronbach's Alpha
Coefficient) โดยก� ำ หนดค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามเชื่ อ มั่ น
มากกว่า .7 ขึ้นไปถือว่าเป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่น
ในระดับที่ยอมรับได้ (รัตนา ศิริพานิช, 2535) โดยค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
เท่ากับ .873 สมรรถนะหลักขององค์การ เท่ากับ .780
บรรยากาศองค์ ก าร เท่ า กั บ .895 และภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลง เท่ากับ .821 สามารถน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการรวบรวมข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างได้
5.3 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และสถิ ติ ที่ ใช้ ก ารวิ จั ย
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้การหาค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ระหว่างตัวแปร ได้แก่
สมรรถนะหลักขององค์การ บรรยากาศองค์การ ภาวะผูน้ ำ�
การเปลี่ยนแปลง กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ใช้
สถิ ติวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิทธ์สหสัมพัน ธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson’s Correlation Coefficient analysis) และ
การวิเคราะห์เพื่อท�ำนายการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
โดยมีตวั แปรสมรรถนะหลักขององค์การ บรรยากาศองค์การ
และภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง โดยใช้การถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression Analysis) เป็นตัวท�ำนาย โดยเลือก
ตัวแปรอิสระเข้าสมการด้วยวิธี Enter

6. ผลการวิจยั
6.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือพนักงาน
บริษทั เอกชนแห่งหนึง่ จ�ำนวน 200 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ�ำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี

จ�ำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ53.5 มีตำ� แหน่งงาน เจ้าหน้าที่
หรือ เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส จ�ำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5
และสังกัดสายงานปฏิบตั กิ าร จ�ำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ
23.0
6.2 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง ( = 4.12, SD = .13) และเมือ่ พิจารณา เป็นราย
ด้านของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน พบว่า
อยู่ในระดับสูงทุกด้าน โดยด้านการเรียนรู้เป็นทีมมีค่าเฉลี่ย
สูงทีส่ ดุ ( = 4.21, SD = .44) รองลงมาคือ ด้านการมีความ
รอบรู้ ( = 4.17, SD = .14) และด้านการมีวสิ ยั ทัศน์รว่ ม
มีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ( = 3.99, SD = .29) สมรรถนะหลัก
ขององค์การโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง ( = 4.20, SD = .22)
และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นของสมรรถนะหลั ก ของ
องค์การทัง้ 4 ด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับสูงทุกด้าน โดยด้านการ
บริการทีด่ แี ละมีคณ
ุ ภาพมีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ ( = 4.38, SD =
.31) รองลงมาคือ ด้านการสือ่ สารภายในองค์การ ( = 4.15,
SD = .27) และด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการท�ำงาน
มีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ( = 4.14, SD = .28) บรรยากาศองค์การ
โดยรวมอยู่ในระดับสูง ( = 4.21, SD = .14) และเมื่อ
พิจารณา เป็นรายด้านของบรรยากาศองค์การทั้ง 7 ด้าน
พบว่าอยู่ในระดับสูงทุกด้าน โดยด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ย
สูงทีส่ ดุ ( = 4.47, SD = .32) รองลงมาคือ ด้านโครงสร้าง
( = 4.35, SD = .24) และด้านความอบอุน่ มีคา่ เฉลีย่ น้อย
ทีส่ ดุ ( = 3.92, SD = .30) ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ น แปลงโดย
รวมอยูใ่ นระดับสูง ( = 4.06, SD = .16) และเมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้านของบภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงทัง้ 4 ด้าน พบ
ว่าอยูใ่ นระดับสูงทุกด้าน โดยด้านการค�ำนึงถึงปัจเจกบุคคล
ค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ ( = 4.23, SD = .24 ) รองลงมาคือ ด้าน
การมีอทิ ธิพลอย่างอุดมการณ์ ( = 4.08, SD = .16) และ
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ( = 3.92,
SD = .32)
6.3 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะหลักขององค์การ บรรยากาศองค์การ
และภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงกับการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ดังข้อมูลที่ปรากฏ
ในตารางที่ 1-3
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักขององค์การกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
สมรรถนะหลักขององค์การ
การมีความ การมีแบบ การมีวสิ ยั การเรียนรู้
รอบรู้ แผนความคิด ทัศน์รว่ ม เป็นทีมท�ำงาน
1. การบริการทีด่ แี ละมีคณ
ุ ภาพ
.038
-.149*
.573*
.375*
2. การสือ่ สารภายในองค์การ
.035
-.133
.678*
.419*
3. ความภูมใิ จในองค์การ
-.224*
-.467*
.751**
.678*
4. คุณธรรมและจริยธรรมในการท�ำงาน .175*
-.176*
.730*
.493*
รวม
.717*
.271*
.074
-.076
*p<.05

การคิด
เชิงระบบ
-.426*
-.300*
.014
-.269*
.009

รวม
.256*
.388*
.558*
.487*
.227*

จากตารางที่ 1 แสดงผลสมรรถนะหลักขององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ มีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เท่ากับ .227 และเมือ่ พิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า สมรรถนะหลักขององค์การทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
บรรยากาศองค์การ

การมีความ
รอบรู้
.164*
.431*
-.326*
-.273*
-.252*
-.157*
-.172*
-.154*

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
การมีแบบ การมีวสิ ยั การเรียนรู้
แผนความคิด ทัศน์รว่ ม เป็นทีมท�ำงาน
-.326*
-.072
.252*
-.085
-.226*
.018
-.326*
.708*
.523*
-.529*
.757*
.759*
-.381*
.528*
.507*
-.528*
.881*
.803*
-.371*
.781*
.647*
-.646*
.855*
.888*

การคิด
เชิงระบบ
.911*
.873*
-.397*
-.085
-.254*
-.124
-.298*
.143*

รวม

1. ด้านโครงสร้าง
.457*
2. ด้านเทคโนโลยี
.362*
3. ด้านความอบอุน่
.286*
4. ด้านการสนับสนุน
.536*
5. ด้านการให้รางวัล
.259*
6. ด้านการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
.626*
7. ด้านความเสีย่ ง
.455*
รวม
.748*
*p<.05
จากตารางที่ 2 แสดงผลบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กบั การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องบริษทั เอกชนแห่งหนึง่
พบว่า บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูอ้ ย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่
เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ มีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เท่ากับ .748 และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บรรยากาศองค์การ
ทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูอ้ ย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง

การมีความ
รอบรู้
.173*
-.086
-.630*
-.196*
-.232*

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
การมีแบบ การมีวสิ ยั การเรียนรู้
แผนความคิด ทัศน์รว่ ม เป็นทีมท�ำงาน
-.319**
.076
.310*
-.513**
.766*
.746*
-.565*
.591*
.638*
-.627**
.244*
.544*
-.694*
.640*
.800*

การคิด
เชิงระบบ
.803*
.253*
-.118
.736*
.540*

รวม

1. การมีอทิ ธิพลอย่างอุดมการณ์
.515*
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
.726*
3. การกระตุน้ การใช้ปญ
ั ญา
.287*
4. การค�ำนึงถึงปัจเจกบุคคล
.530*
รวม
.744*
*p<.05
จากตารางที่ 3 แสดงผลภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูอ้ ย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ มีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เท่ากับ .744 และเมือ่ พิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูอ้ ย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
6.4 การท�ำนายการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องบริษทั เอกชนแห่งหนึง่ โดยมีสมรรถนะหลักขององค์การ บรรยากาศ
องค์การ และภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงเป็นตัวท�ำนาย ดังข้อมูลทีป่ รากฏในตาราง 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการด้วยวิธี Enter
ตัวแปรท�ำนาย
B
SEb
β
สมรรถนะหลักขององค์การ
.128
.045
.213
บรรยากาศองค์การ
.179
.094
.198
ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
.445
.059
.552
R = .814, R2 = .663, Adj R2 = .658, F = 128.475 (p = .000), a = 1.025

t
2.846*
1.896
7.483*

p
.005
.059
.000

*p<.05
จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์อำ� นาจในการท�ำนายการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูไ้ ด้รอ้ ยละ 66.30 (R2 = .663)
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงสามารถท�ำนายการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูไ้ ด้ดที สี่ ดุ รองลงมา คือ สมรรถนะหลักขององค์การ โดยมีคา่ สัมประสิทธิถ์ ดถอยมาตรฐานเท่ากับ .552
และ .213 ตามล�ำดับ ส่วนบรรยากาศองค์การไม่สามารถท�ำนายการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึง่ สามารถเขียนสมการในการ
ท�ำนายรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้
สมการท�ำนายการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูใ้ นรูปแบบคะแนนดิบ
YLO = 1.025 + .128X*CC+ .179XOC + .445X*TL
สมการท�ำนายการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูใ้ นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Z score)
ZLO = .213Z*CC + .198ZOC + .552Z*TL
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7. อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ
หลั ก ขององค์ ก าร บรรยากาศองค์ ก าร ภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลีย่ นแปลง ทีส่ ง่ ผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ อง
บริษทั เอกชนแห่งหนึง่ สามารถน�ำมาอภิปรายได้ ดังนี้
7.1 สมรรถนะหลักขององค์การมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และสามารถ
ท�ำนายการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ แสดง
ให้เห็นว่าการทีอ่ งค์การมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการท�ำงาน
มีความมุ่งมั่นในการสื่อสารภายในองค์การ มีความภูมิใจใน
องค์การ รวมทัง้ มีประสิทธิภาพและการบริการทีด่ ี ล้วนเป็น
ตัวส่งเสริมให้เกิดการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรทิวา ปานเพชร์ (2560) ทีศ่ กึ ษา
เรือ่ ง ประสิทธิภาพการสือ่ สารทีส่ ง่ ผลต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผลการ
ศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการสือ่ สารสามารถท�ำนายการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูไ้ ด้
7.2 บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูอ้ ย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 แต่ผลการวิจยั พบว่าบรรยากาศองค์การไม่สง่ ผล
ท�ำนายกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูถ้ งึ แม้วา่ จะมีความ
สัมพันธ์กนั แต่อาจไม่มากพอทีจ่ ะท�ำนายการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ทัง้ นีม้ าจากลักษณะของบรรยากาศองค์การเป็น
ลักษณะทางสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากร โดยจากองค์ประกอบ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ด้านการสนับสนุน และด้านโครงสร้างเป็นส่วนหนึง่
ในการส่งเสริมให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ นุชนาฏ หินอ่อน (2552) ศึกษาเรือ่ ง ความ
สัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็น
ต่อบรรยากาศองค์การทัง้ 5 ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์การ
ด้านมาตรฐานของผลการปฏิบตั งิ าน ด้านการสนับสนุนด้าน
การฝึกอบรมและพัฒนา ด้านความยืดหยุน่ และความอิสระ
ในการท�ำงาน และด้านรางวัลและผลตอบแทนโดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง รวมถึง อัจฉรา รักพงษ์ (2557) ศึกษา
เรือ่ ง ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการพัฒนา
เป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องบริษทั เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่
ซิสเทม จ�ำกัด (เทสโก้ โลตัสสาขามีนบุร)ี ผลการศึกษาพบว่า
บรรยากาศองค์การของบริษทั เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม

จ�ำกัด (เทสโก้ โลตัสสาขามีนบุรี) อยู่ในระดับปานกลาง
และการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องบริษทั เอก-ชัย
ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม จ�ำกัด (เทสโก้ โลตัสสาขามีนบุร)ี อยูใ่ น
ระดั บ ปานกลาง ส่ ว นผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า
บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กบั การพัฒนาเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรูใ้ นบริษทั เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม จ�ำกัด
(เทศโก้ โลตัสสาขามีนบุรี) ทั้ง 9 ข้อและยังสอดคล้องกับ
ดวิษา สังคหะ (2558) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ อง
ส�ำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 ผลการวิจยั พบว่า บุคลากร
มีการรับรูบ้ รรยากาศองค์การและความเป็นองค์การ แห่งการ
เรียนรู้โดยรวมในระดับสูง เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ พบว่า
บรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ร่วมพยากรณ์ความเป็น องค์การแห่งการเรียนรู้ได้
ร้อยละ 52.10
7.3 ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และสามารถ
ท�ำนายการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
เป็นเพราะ ลักษณะของภาวะผูน้ ำ� ทีม่ กี ารสร้างแรงบันดาลใจ
เป็นตัวการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการพัฒนาความ
สามารถ เพื่อก้าวไปสู่ กระบวนการเปลี่ยนแปลง ให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ เกิดความตระหนักรู้ในภารกิจ
วิสัยทัศน์ของทีมและขององค์การซึ่งสอดคล้องกับสนธยา
จินดามุกข์ (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .01 ทัง้ นีย้ งั สอดคล้องกับภัคสิริ
แอนิหน (2557) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลนครธน ผลการศึกษาพบว่า
ภาวะผูน้ ำ� เป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงพยาบาลนครธน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 และงานวิจัยของอภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา (2559)
ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผลการศึกษา
พบว่า มีปัจจัยภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่มี
อิทธิพลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สามารถร่วม
พยากรณ์ได้ดี ประกอบด้วยด้านการกระตุน้ ทางปัญญา และ
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยมีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
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ู เท่ากับ 0.646 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
และยังสอดคล้องกับภัสราภรณ์ อยูม่ าก (2559) ศึกษา ปัจจัย
ที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผลการวิจยั พบว่า
ภาวะผู้น�ำมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ .05

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะในการผลการวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะหลักขององค์การ
บรรยากาศองค์การ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง มีความ
สัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดย สมรรถนะ
หลักขององค์การและภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงสามารถ
ท�ำนายการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องบริษทั ได้ ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั ให้ขอ้ เสนอแนะน�ำต่อไปนี้
8.1.1 องค์การควรส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถนะ
หลัก เช่น การจัดฝึกอบรม เพือ่ ให้พนักงานมีการบริการทีด่ ี
และมีคณ
ุ ภาพ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการท�ำงาน โดย
การปลูกฝังผ่านสื่อต่างๆ การสื่อสารภายในองค์การที่เปิด
โอกาสให้พนักงานได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น ย่อม
ส่งผลให้พนักงานเกิดเข้าใจเกีย่ วกับสมรรถนะหลักทีอ่ งค์การ
ตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายทีอ่ งค์การตัง้ ไว้ รวมถึงการ
คัดเลือกบุคลากรที่มีความสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของ
องค์การเพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้
8.1.2 องค์การควรสร้างเสริมให้เกิดบรรยากาศ
องค์การทีด่ ี โดยการจัดโครงสร้างองค์การ ทีเ่ หมาะสมชัดเจน
การให้รางวัล การสร้างความอบอุ่นและสร้างขวัญก�ำลังใจ
ให้กบั พนักงาน รวมถึงการน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในงาน
ที่จะช่วยให้พนักงานสามารถท�ำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น และ
การสร้างกิจกรรมให้พนักงาน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้พนักงานรับรู้ถึงบรรยากาศ
องค์การที่ดีและสามารถปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
และองค์การควรชี้แจงเป้าหมายและพันธกิจขององค์การ
ให้พนักงานได้รบั ทราบ ทุกครัง้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง เพือ่ ให้
พนักงานได้เข้าใจ กฎระเบียบบางอย่างขององค์การ การเปิด
โอกาสให้บคุ ลากรได้มสี ว่ นร่วมในการวางแผนการปฏิบตั งิ าน
โดยอาจจะผ่านแบบแสดงความคิดเห็น หรือ กล่องจดหมาย
และจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ามาแสดงความ
คิ ด เห็ น เพื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละมุ ม มองที่

แตกต่างกัน ทัง้ ในหน่วยงานและในภาพรวมขององค์การ เพือ่
สร้างความเข้าใจ ระหว่างองค์การและพนักงาน
8.1.3 องค์ ก ารควรส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชามี
คุณลักษณะของภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ น แปลงโดยการสร้างความ
เชือ่ มัน่ ความไว้วางใจและกระตุน้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของ
ใต้บังคับบัญชา ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมและจูงใจให้เกิด
การสร้างสรรค์ผลงานโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของทีมและ
องค์การมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง การแสดงออกถึง
การมีวสิ ยั ทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
รวมถึ ง การให้ ข ้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า ง
สร้างสรรค์ ท�ำให้เกิดความเชือ่ มัน่ มีความตัง้ ใจอย่างแน่วแน่
ว่าสามารถบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย กระตุน้ ให้ใต้บงั คับ
บัญชาใช้ความสามารถ และศักยภาพทีม่ อี ยูใ่ นการหาแนวทาง
ใหม่ๆ มาแก้ปญ
ั หา ให้ความใส่ใจต่อความต้องความการส�ำเร็จ
และความก้าวหน้าของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือ ค�ำแนะน�ำ และส่งเสริมในความต้องการทีแ่ ตกต่าง
กันของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน การติชมอย่างมีเหตุผล
รวมถึง การค�ำนึงถึง ปัจเจคบุคคล ในการมอบหมายภาระงาน
ที่ตรงตามความสามารถแต่ละบุคคลให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีศักยภาพ ควรกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจกับ
พนักงานให้เห็นความส�ำคัญ ในการปฏิบัติตามเป้าหมาย
และองค์การควรน�ำภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมาใช้ในการ
วางแผนเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรที่ จ ะขึ้ น ไปสู ่ ร ะดั บ ผู ้ บ ริ ห าร
ในอนาคต รวมการน�ำคุณลักษณะของผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
มาถึงการใช้เป็นหนึง่ ในแนวทางในการคัดเลือกผูบ้ ริหารใหม่
ทีจ่ ะเข้ามาร่วมบริหารงานในองค์การ
8.1.4 องค์การสามารถสร้างแบบวัด หรือจัดหาแบบ
วัดเกี่ยวกับสมรรถนะหลักขององค์การ และภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสรรหาคัดเลือก
บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
คุณสมบัตเิ อือ้ ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
8.2 ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจยั ครัง้ ต่อไป
8.2.1 ควรศึกษาตัวแปรทางด้านจิตวิทยาอืน่ ๆ เช่น
การรับรู้ความสามารถแห่งตน การคิดสร้างสรรค์ การ
สนับสนุนจากองค์การ คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน เป็นต้น
ทีส่ ง่ ผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
8.2.2 การวิจัยครั้งต่อไปอาจน�ำวิธีการวิจัยการเก็บ
ข้อมูลอืน่ ๆ ร่วมด้วย เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การ
สร้างสถานการณ์ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความ
สมบูรณ์มากขึ้นและสามารถน�ำผลวิจัย ที่ได้ไปใช้ให้เ กิด
ประโยชน์มากขึน้ ด้วย
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