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 การวจิยัในครังนี มีวตัถุประสงคห์ลกัเพอื 1) ศึกษาระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
ประชาชนในตาํบลโคกสะอาด อาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี 2) เพอืศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อระดบั
องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด ไดแ้ก่ สถานภาพทางประชากร 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสงัคม ทุนทางสงัคม และความสุขในการทาํงาน 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนทีอาศยัอยูใ่นตาํบลโคกสะอาดจาํนวน 334 
คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการศึกษา ซึงมีค่าความน่าเชือถือ เท่ากบั 0.920 สถิติทีใช้
ในการวเิคราะห์และบรรยายลกัษณะของขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลียเลข
คณิต ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
และการหาค่าความแตกต่างรายคู่  
 ผลการวจิยัพบวา่ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดมีระดบั
องคก์รแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงตามค่าเฉลียจากมากไปนอ้ยไดด้งันี 
ดา้นการมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบ การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ การมี
รูปแบบวธีิคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง การสร้างและสานวสิยัทศัน์ ตามลาํดบั และจากการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัทีส่งผลต่อระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด 
ไดแ้ก่ อาย ุ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ระดบัการศึกษา การเป็นสมาชิกกลุ่ม และทุนทางสงัคม อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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 The main purposes of this research were 1) to investigate level of learning 

organization of people in Kogsa-ard sub-district, Nongsang district, Saraburi province 2) to 

determine if their personal, economic and social statuses; social capital and work happiness had 

an effect on the level of learning organization. 

 Samples were 334 persons who have been living in Kogsa-ard sub-district. The research tool 

was close-ended questionnaire which had coefficient reliability at 0.920. The statistics applied to describe 

independent and dependent variables were frequency, percentage, mean, standard deviation. One way 

analysis of variance (ANOVA) was used for hypothesis testing in addition with Scheffe’s method. 

 Findings revealed that the level of learning organization of people in Kogsa-ard sub-district 

as a whole was at a moderate level. When considered in detail, the highest to lowest levels were found on 

the aspects of system thinking, team learning, personal mastery, mental models and shared vision 

respectively. Factors affected the level of learning organization were age, income, member of group and 

social capital at the 0.05 level of significance. 
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วทิยานิพนธ์เรือง “องคก์รแห่งการเรียนรู้ในตาํบลโคกสะอาด” ฉบบันี ดาํเนินการจน
สาํเร็จลุล่วงดว้ยดี โดยไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจากคณาจารยท์งั  ท่าน คือ ประธานกรรมการ 
อาจารย ์ดร.นพดล เหลืองภิรมย ์กรรมการ อาจารยด์ร.อาคม เจริญสุข ทีไดช่้วยตรวจสอบเครืองมือ
ในการวจิยัพร้อมทงัใหแ้นวคิดต่างๆ และ รองศาสตราจารยพ์รชยั เทพปัญญา ทีกรุณาสละเวลาให้
คาํแนะนาํและใหค้วามรู้ ทาํใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันีสมบูรณ์และถูกตอ้ง ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารยทุ์กท่านดว้ยความเคารพอยา่งสูง 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด ผูใ้หญ่บา้น ประธานและเจา้หนา้ทีกลุ่มภายในตาํบลโคกสะอาด และ
ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกท่าน ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีไดใ้ห้ความช่วยเหลือและความร่วมมือเป็น
อยา่งดี  

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่แพรวพรรณ คุณพ่อณภทัร์ มันใจ ผูส้นับสนุน
เงินทุน และเป็นกาํลงัใจสาํคญัในทุกๆดา้น จนทาํใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันีเสร็จสมบูรณ์ 

ผูว้ิจยัหวงัว่า วิทยานิพนธ์ฉบับนี จะเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจและหน่วยงานทีจะ
นาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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