
                                                          
 
 
 
 
 

 
 

 องค์กรแห่งการเรียนรู้ในตําบลโคกสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นางสาวฐาปนีย์  เปริญกลุ 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2556 
ลิขสิทธิของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร 



องค์กรแห่งการเรียนรู้ในตําบลโคกสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นางสาวฐาปนีย์  เปริญกลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2556 
ลิขสิทธิของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร 



 
LEARNING  ORGANIZATION  IN  TUMBON  KOGSAARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By 

Miss Thapanee  Perinkun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Master of Arts Program in Public and Private Management 

Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2013 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุมตัิใหว้ทิยานิพนธเ์รือง  “ องคก์รแห่งการเรียนรู้
ในตาํบลโคกสะอาด ”  เสนอโดย นางสาวฐาปนีย ์  เปริญกุล เป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
 

 
……........................................................... 

                                                      (รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 
         คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

                                                                                        วนัที..........เดือน.................... พ.ศ............. 
 
อาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 รองศาสตราจารยพ์รชยั  เทพปัญญา 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
 (อาจารย ์ดร.นพดล  เหลืองภิรมย)์ 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
 (อาจารย ์ดร.อาคม  เจริญสุข) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
(รองศาสตราจารยพ์รชยั เทพปัญญา) 
............/......................../.............. 



52601735: สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
คาํสาํคญั:  องคก์รแห่งการเรียนรู้ / ทุนทางสงัคม 
  ฐาปนีย ์  เปริญกุล: องคก์รแห่งการเรียนรู้ในตาํบลโคกสะอาด.  อาจารยท์ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์:รศ.พรชยั  เทพปัญญา.  117 หนา้. 
 
 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 
 
 
  
 
 
 
 
 
สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน                             บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือชือนกัศึกษา........................................                                                           ปีการศึกษา 2556 
ลายมือชืออาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ ์  ........................................ 

ง 



52601735: MAJOR : PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT 

KEY WORD:  LEARNING ORGANIZATION / SOCIAL CAPITAL 

 THAPANEE   PERINKUN: LEARNING  ORGANIZATION  IN  TUMBON  

KOGSAARD.  THESIS ADVISOR:  ASSOC.PROF. PORNCHAI THEPPANYA.  117 pp. 

 

 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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บทที  
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 การเปลียนแปลงของสถานการณ์โลกทีไม่เคยหยดุนิง ส่งผลให้องคก์รต่างๆตอ้งมีการ
เปลียนแปลงและปรับตวัอยา่งรวดเร็ว เกิดการแข่งขนัทีรุนแรงมากขึนทงัในภาครัฐและภาคเอกชน 
จึงมีการนาํแนวคิดและทฤษฎีต่างๆมาปรับใชก้บัองคก์รเพอืเพมิประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพิม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัให้แก่องค์กร  แนวความคิดหนึงทีมีการนํามาใช้เพือการพฒันา
องคก์ร โดยการพฒันาจากบุคลากรซึงถือเป็นส่วนทีสาํคญัทีสุดในองคก์ร  คือ แนวคิดองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization)  แนวคิดองคก์รแห่งการเรียนรู้ เริมมีการนาํมาใชแ้พร่หลายมาก
ขึน นับตงัแต่มีการตีพิมพเ์ผยแพร่หนังสือ The Fifth Disciplines - The Art & Practice of the 

Learning Organization ในปีค.ศ.  โดย Peter M. Senge ( , อา้งถึงใน ชาตรี เจริญศิริและคณะ
, ) ได้ให้คาํนิยามของ แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ว่า คือสถานทีซึงทุกคนสามารถขยาย
ศกัยภาพของตนเองไดอ้ยา่งต่อเนือง สามารถสร้างผลงานตามทีตงัเป้าหมายไว ้เป็นทีซึงเกิดรูปแบบ
การคิดใหม่ๆหลากหลายมากมาย ทีซึงแต่ละคนมีอิสระทีจะสร้างแรงบนัดาลใจ และเป็นทีซึงทุกคน
ต่างเรียนรู้วธีิการเรียนรู้ร่วมกนั    
 การนาํแนวคิดองคก์รแห่งการเรียนรู้มาปรับใชก้บัองคก์รไดน้นั บุคลากรในองคก์รตอ้ง
ร่วมแรงร่วมใจปฏิบติั และดาํรงภารกิจต่างๆขององคก์ร เพือให้องคก์รนันสามารถพฒันาไปสู่การ
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ใหไ้ด ้โดยตอ้งปฏิบติัตามวนิยั  ประการ คือ การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  การมี
รูปแบบวธีิคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง การสร้างและสานวสิยัทศัน์ การเรียนรุ้ร่วมกนัเป็นทีม และการ
มีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบ การทีจะสามารถปฏิบติัตามวินัย  ประการนีได้นันภายใน
องคก์รตอ้งมีการเกือกูลและพึงพาอาศยักนั อาศยัพลงัของการเรียนรู้เป็นกลุ่ม พลงัของการมองสิง
ต่างๆในภาพรวม มองความเชือมโยง มองความเคลือนไหวเปลียนแปลงอยา่งเป็นระบบ มองอนาคต 
มองเชิงบวก มองเห็นภาพความเป็นจริง มองแบบไม่ยดึติด ลดอตัตา มองประโยชน์หรือความมุ่งมนั
เพือส่วนรวมและอาศยัพลงัของการเรียนรู้ร่วมกัน การเปลียนแปลงสภาพสิงดูเสมือนเป็นจุดอ่อน
หรือปัญหาใหก้ลายเป็นจุดแขง็ เป็นโอกาสหรือพลงัในการดาํเนินการขององคก์รให้กา้วไปในโลกที
เปลียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว (สกล บุญสิน, ) 
 ในส่วนของภาครัฐ ปัจจุบนัภาครัฐมีส่วนเป็นอยา่งมากในการสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ชุมชนต่างๆ การออกนโยบาย  การนาํไปปฏิบติั ดงัทีมีการกาํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยเรือง
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หลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารบา้นเมืองทีดีปี พ.ศ.  วรรค  ว่าดว้ยส่วนราชการมีหน้าทีพฒันา
ความรู้ในส่วนราชการเพือให้มีลกัษณะเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อย่างสมาํเสมอ โดยการปฏิบติั
ราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทงัตอ้งส่งเสริม และพฒันาความรู้
ความสามารถ สร้างวสิยัทศัน์และปรับเปลียนทศันคติของราชการ บุคลากรในสังกดัให้เป็นบุคลากร
ทีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั  
 ตาํบลโคกสะอาด  อําเภอหนองแซง จังหวดัสระบุรี เป็นตําบลหนึงทีเล็งเห็นถึง
ความสาํคญัของการสนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบล ตามวิสัยทศัน์ในการพฒันาตาํบล
ทีว่า “สร้างเสริมชุมชนเขม้แข็ง แบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม ประชาคมร่วมใจ
ตรวจสอบทางบริหาร ส่งเสริมดา้นการศึกษาและเรียนรู้ มุ่งกีฬาเพือตา้นยาเสพติด เศรษฐกิจดีพร้อม 
สิงแวดล้อมน่าอยู่”   มีการพยายามนําแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้มาปรับใช้ในชุมชน โดยใช้
วธีิการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆเพอืใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มารวมกลุ่มทาํกิจกรรม ทีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้
ภายในชุมชน  มีการจัดตังกลุ่มต่างๆขึนในชมชน  เพือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในตาํบลโคกสะอาด จากการะบวนการต่างๆ
ดงักล่าว ผูว้จิยัจึงไดมี้การศึกษาถึงระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดว่า
มีมากนอ้ยเพยีงใด และศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชน เพือทีจะสามารถ
ยกระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนต่อไป 
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 .  เพอืศึกษาระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด 
 .  เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคก
สะอาด ไดแ้ก่ สถานภาพทางประชากร สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม ทุนทางสังคม 
และความสุขในการทาํงาน 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 .  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างไปตามเพศ 
 .  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างไปตามอาย ุ
 .  ระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างไปตาม
อาชีพ 
 .  ระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างไปตาม
รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 



3 
 
 .  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนัไปตาม
ระดบัการศึกษา 
 .  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนัไปตาม
ระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นชุมชน 

 .  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนัไปตาม
การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
 .  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนัไปตาม
ทุนทางสงัคม 

 . ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนัไปตาม
ความสุขในการทาํงาน 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ขอบเขตเชิงพืนที – การวิจยัได้ศึกษาในพืนทีตาํบลโคกสะอาด อาํเภอหนองแซง 
จงัหวดัสระบุรี แบ่งพนืทีออกเป็น  หมู่ 
 . ขอบเขตเชิงเนือหา – ศึกษาระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของประชาชนตาํบลโคก
สะอาด 
 . ขอบเขตเชิงประชากร – รวบรวมขอ้มูลจากประชาชนในพนืทีตาํบลโคกสะอาด  
 . ขอบเขตเชิงเวลา – ระยะเวลาศึกษาในการเก็บขอ้มูลจากเอกสารทีเกียวขอ้งและ
ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลภาคสนาม ตลอดจนประมวลผลขอ้มูลและนําเสนอผลงาน เริมเดือน 
ตุลาคม   ถึงเดือน เมษายน  รวมระยะเวลาทงัสิน  เดือน 
 
ขนัตอนของการศึกษา 
 . การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทีเกียวขอ้ง  
                .   รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิเกียวกบั ทฤษฎี ความหมาย และงานวิจยัทีเกียวขอ้งจาก
หอ้งสมุดและอินเตอร์เน็ต 
 . การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 
      .  สาํรวจพนืทีในการเก็บขอ้มูลเบืองตน้ก่อนเก็บขอ้มูลภาคสนาม สัมภาษณ์บุคคล
ทีมีความสาํคญัต่อชุมชนและสาํรวจพนืทีเบืองตน้ 
      .  เก็บขอ้มูลภาคสนามจริง 
 . การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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     .  ใชโ้ปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) ในการวิเคราะห์
และประมวลผลขอ้มูล 
 . สรุปผลการศึกษา  
                .  ผูว้ิจัยได้เลือกกลุ่มตวัอย่างจากประชากร คือ ประชาชนในตาํบลโคกสะอาด 
อาํเภอหนองแซง  จงัหวดัสระบุรี โดยประกอบดว้ย  ประชาชนทีอาศยัอยูใ่น  หมู่บา้น แบ่งเป็น หมู่
ที  จาํนวน  คน หมู่ที  จาํนวน  คน หมู่ที  จาํนวน  คน หมู่ที  จาํนวน  คน หมู่ที  
จาํนวน  คน หมู่ที  จาํนวน  คน หมู่ที  จาํนวน  คน รวมทงัสิน  คน โดยผูว้ิจยัไดท้ดลอง
แจกแบบสอบถามจาํนวน  ชุดแบบสอบถาม  เพือทดสอบหาค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม  
ผูว้ิจยัจึงนําแบบสอบถามส่วนทีเหลือไปแจกแก่กลุ่มตวัอย่างและได้รวบรวมแบบสอบถามครบ
จาํนวน  ชุด  โดยนาํขอ้มูลทีไดท้งัหมดมาวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติ
เพอืการวจิยัทางสงัคมศาสตร์     ( Statistical Package for Social Science : SPSS) ในการคาํนวณเพือ
นํามาหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลียเลขคณิต (Arithmetic mean) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบสมมติฐานโดย one-way anovas ทดสอบค่า t-test กรณี
เปรียบเทียบตวัแปรอิสระ  กลุ่ม และทดสอบค่า f – test ในกรณีเปรียบเทียบตวัแปรระหว่าง  กลุ่ม
ขึนไป การหาค่าความแตกต่างรายคู่ ( Scheffe’s method )  
      .  สรุปผลการศึกษาตามค่าทีได ้
 . การเสนอแนะ 
               .  นาํผลการศึกษาทีได ้เป็นแนวทางในการเสนอแนะต่อองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
โคกสะอาดเพอืใหน้าํผลทีไดรั้บไปใชเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชนทีอาศยัอยูใ่นชุมชน  
 
ความจํากัดของการศึกษา 
 การศึกษาครังนีให้ความสําคญักบัการเก็บขอ้มูลจากประชาชนในพืนที แต่เนืองจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ในพืนทีประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทาํงานในโรงงาน กลุ่มประชากรที
ศึกษาจะแตกต่างกนัในเรืองการศึกษาและมีปัญหาในการตอบแบบสอบถามค่อนขา้งมาก ผูว้ิจยัจึง
จาํเป็นตอ้งอธิบายและใหค้าํแนะนาํโดยละเอียด เพอืความถูกตอ้งของขอ้มูลทีไดรั้บ 
 
คาํจํากัดความทีใช้ในการศึกษา  
 . ระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตําบลโคกสะอาด  หมายถึง ระดับ
ความสามารถใน กระบวนการการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด โดยแบ่งออกเป็น  
ดา้น ไดแ้ก่ 
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       .  การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง ระดบัความสนใจ  ตงัใจเรียนรู้ในชุมชนเพือมุ่ง
ไปสู่การเป็นเลิศดา้นการเรียนรู้ การคิด และการปฏิบติั 

             .  การมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกว้าง หมายถึง ระดบัการเปิดรับสิงใหม่ๆ
และเปิดกวา้งความคิดเพอืนาํแนวคิด หรือความรู้เหล่านนัมาปฏิบติั ปรับปรุงและแกไ้ขอยูเ่สมอ โดย
มีพนืฐานมาจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของบุคคล  
            .  การสร้างและการสานวิสัยทัศน์  หมายถึง  ระดับความเขา้ใจถึงวิสัยทศัน์ของ
ตาํบล เพอืร่วมกนัสร้างแผนกลยทุธ ์แผนปฏิบติัการทีสามารถใชไ้ดจ้ริง 

            .  การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม หมายถึง ระดบัความตระหนักถึงการทาํงานร่วมกัน
ภายในชุมชนโดยมีการแบ่งหนา้ทีชดัเจน เนน้การถ่ายทอดประสบการณ์ภายในกลุ่ม เพือให้เกิดการ
เรียนรู้ สร้างสรรคสิ์งใหม่ และปรับปรุงแกไ้ขภายใตก้ารทาํงานร่วมกนั 

             .  การมีความคิดและความเข้าใจเชิงระบบ หมายถึง ระดบัความเขา้ใจชัดเจนถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการต่างๆทีเกิดขึนในชุมชน โดยมีการพฒันาการทาํงานของบุคคล
และพฒันาชุมชนควบคู่กนัไป 

 . เพศ หมายถึง เพศของประชาชนทีอาศยัอยูใ่นตาํบลโคกสะอาด อาํเภอหนองแซง 
จงัหวดัสระบุรี 
 . อายุ หมายถึง ช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งเป็น  ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงอาย ุ -  ปี  อาย ุ

-  ปี และช่วงอาย ุ  ปีขึนไป 
 . อาชีพ หมายถึง การทาํงานทีทาํเพอืเลียงชีพของกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งออกเป็น กลุ่ม คือ
กลุ่มตวัอยา่งประกอบอาชีพทีมีรายไดป้ระจาํ และประกอบอาชีพทีมีรายไดไ้ม่ประจาํ 
     . รายได้เฉลียต่อเดือน หมายถึง ค่าตอบแทนทีไดรั้บจากการทาํงานประจาํเพือเลียงชีพ
ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยแบ่งเป็น  กลุ่ม ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉลียต่อเดือนตาํกวา่ ,  บาท รายไดเ้ฉลียต่อ
เดือน , - ,  บาท และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน  ,  บาทขึนไป 
 . ระดับการศึกษา หมายถึง วฒิุทางการศึกษาสูงสุดทีไดรั้บของกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งเป็น  
กลุ่ม ได้แก่ สําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา  และ สําเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาขึนไป      
 . ระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในชุมชน หมายถึง ระยะเวลาตงัแต่เริมตน้อาศยัอยูใ่นชุมชน
ของกลุ่มตวัอยา่ง  แบ่งเป็น  ช่วง ไดแ้ก่ มีระยะเวลาอาศยัอยูใ่นชุมชนตาํกว่า  ปี มีระยะเวลาอาศยั
อยูใ่นชุมชน     -  ปี และมีระยะเวลาอาศยัอยูใ่นชุมชน  ปีขึนไป 
     . การเป็นสมาชิกกลุ่ม หมายถึง การเป็นส่วนหนึงของกลุ่มทีเกิดขึนในชุมชนของกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือประชาชนทีอาศยัอยูใ่นตาํบลโคกสะอาด อาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี  
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 .ทุนทางสังคม หมายถึง ระดบัความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งทีมีต่อเพือนบา้นและ
ชุมชนโดยแบ่งออกเป็น  ดา้น ไดแ้ก่ 
  .  เครือข่าย หมายถึง ระดับการมีปฏิสัมพนัธ์กันของคนในครอบครัว ภายนอก
ครอบครัว ภายในชุมชน และภายนอกชุมชน  
             .  ปทัสถาน หมายถึง ระดบัการปฏิบตัิตามจารีต ประเพณี กฎระเบียบ ขอ้กาํหนด 
หรือขอ้บงัคบัทีชุมชนสร้างขึน 
            .  ความไว้วางใจ หมายถึง ระดบัความไวว้างใจซึงกนัและกนัของคนในชุมชน และ
ความไวว้างใจในความปลอดภยัของชุมชน 
 . ความสุขในการทํางาน หมายถึง ระดบัความรู้สึกของกลุ่มตวัอยา่งทีไดรั้บจากการ
เรียนรู้จากการกระทาํของตนเองและของผูอื้น การสร้างสรรคข์องตนเอง การแสดงออกโดยการยมิ 
หวัเราะ มีความปลาบปลืม เป็นอารมณ์ในทางบวกทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน แบ่งเป็นดา้นต่างๆ
ดงันี 
           .  การติดต่อสัมพันธ์ หมายถึง ระดับความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งในสถานที
ทาํงาน และการทาํงานเป็นกลุ่ม 

           .  ความรักในงาน หมายถึง ระดบัการรับรู้ในความรู้สึกรักและเหนียวแน่นในงาน 
รับรู้วา่ตนมีภารกิจในการปฏิบตัิตามเป้าหมายใหส้าํเร็จ 
           .  ความสําเร็จในงาน หมายถึง  ระดบัการรับรู้ว่าตนเองไดป้ฏิบติังานไดส้าํเร็จตาม
เป้าหมายทีกาํหนดไว ้ 
           .  การเป็นทียอมรับ  หมายถึง ระดับการยอมรับและเชือถือจากผู ้ร่วมงาน   
ผูบ้งัคบับญัชา  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และไดรั้บการคาดหวงัทีดีในการปฏิบตัิงาน 

 
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
   . ทราบถึงระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด 
     . องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาดนาํขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษามาใช้เพือ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในตาํบลโคกสะอาด อาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  กรอบแนวคิดในการวจิยั  

สถานะภาพทางประชากร 

- เพศ 

- อาย ุ

สถานะภาพทางเศรษฐกิจ 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

สถานะภาพทางสังคม 

- การศึกษา 

- ระยะเวลาการอาศยัในชุมชน 

- การเป็นสมาชิกกลุ่ม 

ทุนทางสังคม 

ความสุขในการทาํงาน 

 องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

- การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

- การมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง 

- การสร้างและสานวิสัยทศัน์ 

- การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 

- การมีความคิดความเขา้ใจเชิงระบบ 



 
 

บทที  
แนวคดิและทฤษฎีทีเกียวข้อง 

 
                  งานวจิยัครังนีผูว้จิยัไดท้าํการศึกษา รวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ วรรณกรรมที
เกียวขอ้งเพอืใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยัครังนี ซึงประกอบดว้ย  
 แนวคดิความรู้ 
 แนวคดิการจัดการความรู้    
 แนวคดิองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 แนวคดิทุนทางสังคม 
 แนวคดิความสุขในการทํางาน 
 งานวิจัยทีเกียวข้อง 
 สภาพพนืทีตําบลโคกสะอาด 
 
แนวคดิความรู้   

ปัจจุบนัเป็นทียอมรับกนัอยา่งแพร่หลายว่า การจดัการความรู้ทีดีนาํมาซึงการทาํงานทีมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลดีต่อองคก์รโดยรวม ทงันีเมือผูศึ้กษาไดศึ้กษาถึงความหมายของความรู้ 
พบวา่มีผูรู้้หลายท่านไดใ้หนิ้ยามของความรู้ ไวด้งันี 

ความหมายของความรู้ 
Hideo Yamazaki ( ,อา้งถึงใน บุญดี บุญญากิจและคณะ, : )  ผูเ้ชียวชาญชาว

ญีปุ่ น ไดใ้หค้าํจาํกดัความของ ความรู้ ในรูปแบบของปีรามิดโดยให้ความหมายของ “ขอ้มูล” ว่าเป็น
ขอ้เทจ็จริง ขอ้มูลดิบ หรือตวัเลขต่างๆทียงัไม่ไดผ้่านการแปลความ ส่วน “สารสนเทศ” เป็นขอ้มูลที
ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ วิเคราะห์ เพือนํามาใช้ประโยชน์ ในการบริหารและการตดัสินใจ มี
บริบทซึงเกิดจาก ความเชือ สามญัสาํนึก หรือประสบการณ์ของผูใ้ชส้ารสนเทศนันๆ โดยมกัจะอยูใ่น
รูปของขอ้มูลทีวดัหรือจับตอ้งได้ อย่างไรก็ตาม สารสนเทศอาจมีขอ้จาํกัดในเรืองช่วงเวลาและ
ขอบข่ายของงานทีจะนาํมาใช ้ในขณะที “ความรู้” คือสารสนเทศทีผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทียบ 
เชือมโยงกบัความรู้อืนจนเกิดเป็นความเขา้ใจและนาํไปใชป้ระโยชน์ในสถานการณ์ต่างๆไดโ้ดยไม่
จาํกดัช่วงเวลา  หรือ กล่าวไดว้า่เป็นสารสนเทศทีก่อให้เกิดประโยชน์กบัเราในการ นาํไปใชง้านและ 
“ปัญญา” คือความรู้ทีฝังอยูใ่นตวัคน ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการนาํไปใช ้โดยจะเห็นไดว้่า ความรู้เริม
มีอิทธิพลหรือบทบาท ในการตดัสินใจและเพมิอาํนาจในการแข่งขนัมากขึนในยคุปัจจุบนั ซึงต่างจาก
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เดิมทีคนใหค้วามสาํคญักบัขอ้มูลมาก ถือวา่ใครมีขอ้มูลผูน้นัเป็นผูคุ้มอาํนาจต่างๆ แต่เมือช่องทางการ
เขา้ถึงขอ้มูลสะดวกมากขึน การมีขอ้มูลเพยีงอยา่งเดียวจึงไม่ถือวา่เป็นจุดแขง็แต่ประการใด สิงสาํคญั
ยิงกว่าข้อมูล คือ การนําข้อมูลมาสังเคราะห์ พฒันา วิจัย และนํามาประยุกต์ใช้ หรือทาํให้เป็น
ประโยชน์ในแง่ของการแปลขอ้มูลเป็นความรู้ เพือนํามาใช้ประโยชน์ได้ ทังนี ความรู้ทีได้หรือ
นาํมาใช ้ควรเป็นความรู้ทีผ่านการวิจยั หรือ ศึกษาอยา่งเป็นระบบ เพือให้ไดค้วามรู้ทีเกิดประโยชน์
สูงสุดและใชไ้ดจ้ริงดว้ย อยา่งไรก็ตาม การพฒันาความรู้ทีเหนือกวา่การวจิยั คือ  การทาํให้เกิดปัญญา 
ซึงต้องมาจากการเรียนรู้และประสบการณ์อย่างครบถ้วน  ถูกต้อง โดยกระบวนการเรียนรู้  
ประกอบดว้ย การแสวงหาความรู้ การแปลความหมายทาํความเขา้ใจกบัความรู้และการประยกุตใ์ช้
ความรู้ทีมี 

 Lief Edvinson ( ,อ้างถึงใน บุญดี บุญญากิจและคณะ, : ) ได้แบ่งความรู้
ออกเป็น  ประเภท คือ ความรู้เฉพาะบุคคล ความรู้ขององคก์ร และความรู้ทีเป็นระบบ ดงันี 

 1. Individual Knowledge ความรู้เฉพาะบุคคล เป็นความรู้ทีมีอยูใ่นตวัพนกังานแต่ละคน 

 2. Organizational Knowledge ความรู้ขององคก์ร เป็นความรู้ทีไดจ้ากการแลกเปลียน
เรียนรู้ระหว่างพนักงานทีอยู่ในกลุ่ม หรือ ฝ่ายต่างๆในองค์กร สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการ
ทาํงานขององคก์รโดยรวมไดม้ากขึน 

 3. Structural Knowledge ความรู้ทีเป็นระบบ เป็นความรู้ทีเกิดจากการสร้างหรือต่อยอด 
ผา่นกระบวนการ คู่มือ และจรรยาบรรณต่างๆในองคก์ร  
 Dave Snowden ( ,อา้งถึงใน บุญดี บุญญากิจและคณะ, : ) มีมุมมองทีต่าง
ออกไปวา่ ความรู้เป็นสิงทีซบัซอ้นและไม่สามารถจดัเป็นระบบทีแน่นอนได ้หรือไม่สามารถกล่าวได้
วา่พฒันาการของขอ้มูลจะนาํไปสู่การเป็นสารสนเทศ ความรู้ และปัญญาตามลาํดบัเสมอไป โดยให้
เหตุผลวา่สารสนเทศทีแมจ้ะผา่นกระบวนการวเิคราะห์ มีบริบท รายละเอียดทีครบถว้น แต่หากไม่ใช่
สารสนเทศในเรืองทีเป็นประโยชน์แก่เรา หรือไม่สามารถนาํไปใชไ้ด ้ก็ไม่เรียกว่าเป็นความรู้สาํหรับ
เรา นันคือการจดัการความรู้ตอ้งอาศยัหลักศิลปะหรือธรรมชาติมากกว่าหลกัการทางวิทยาศาสตร์  
โดยให้แนวคิดว่าความรู้มีตงัแต่ประเภททีเป็นนามธรรม ยากต่อการบริหารจดัการ จนกระทงัถึง
ความรู้ทีเป็นรูปธรรม หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน สามารถจดัการไดง่้าย เรียกว่า “ASHEN” ซึง
มาจากคาํวา่   
                    . Artifacts    เป็นความรู้ทีอยูใ่นรูปของเอกสาร ลายลกัษณ์อกัษร  
 .Skills   ทกัษะ หรือสิงจาํเป็นตอ้งมีเพอืใหส้ามารถทาํงานได ้หรือประสบความสาํเร็จ 

 . Heuristics   ประสบการณ์ ซึงยากในการถ่ายทอดหรือแลกเปลียนเรียนรู้เนืองจากเป็น
เรืองเฉพาะคน 
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       . Natural Talent   พรสวรรค ์หรือสิงทีธรรมชาติใหม้า ซึงยากทีจะบริหารจดัการได ้เป็น
ความรู้ทีฝังลึกและยากในการถ่ายทอดมากทีสุด  

 Thomas Davenport และ Laurence Prusak ( ,อา้งถึงใน บุญดี บุญญากิจและคณะ, 
: ) ซึงกล่าวว่า ความรู้เป็นสิงอธิบายได้ค่อนขา้งยาก แม้ปัจจุบนัก็ยงัเป็นทีสับสนในนิยาม 

อยา่งไรก็ตาม ความรู้ของทงัสองท่านคือ การทีเราใชป้ระสบการณ์  ค่านิยม  สารสนเทศ ความชาํนาญ 
และสญัชาติญาณในตวัเราเพอืกาํหนดสิงแวดลอ้มและกรอบการรวบรวมและการประเมินสารสนเทศ
และประสบการณ์ใหม่ๆทีได้รับมา  เพือนาํมาใชป้ระโยชน์ ซึงขึนอยูก่ ับวิธีการของแต่ละคน โดย
พบวา่ในหลายๆองคก์รบ่อยครังความรู้ไม่ไดอ้ยูใ่นรูปของเอกสารทีเก็บไวเ้พียงอยา่งเดียว แต่อาจอยู่
ในรูปของการทาํงานประจาํ  กระบวนการ วิธีการปฏิบติั และความเชือในองคก์รนันๆ ดงันัน การที
สร้างความรู้ หรือการเรียนรู้ต่างๆจึงตอ้งทาํใหเ้หมาะสมกบัองคก์รและประเภทของความรู้  
 Ikujiro Nonaka ( : ) ความรู้ในมุมมองของศาสตราจารยโ์นนากะนันมีความหมาย
ลึกซึงกว่าคาํว่า เทคโนโลย ีโดยศาสตราจารยโ์นนากะไดอ้า้งอึง Peter Drucker ผูมี้ชือเสียงดา้นการ
จดัการ ทีกล่าวว่า ความรู้คือทรัพยสิ์น (Asset) ทีมีความสาํคญัทีสุดในองคก์รในการสร้างคุณค่าแก่
ผลิตภณัฑแ์ละการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รใหมี้ความยงัยนื นอกจากนีแลว้
คุณลกัษณะของความรู้ในฐานะสินทรัพยข์ององคก์รยงัมีความหมายแตกต่างจากนิยามของสินทรัพย์
ในยคุอุตสาหกรรม (Industrial Age) ซึงสามารถอธิบายไดด้งันี 

 .ทรัพยสิ์นทีเป็นความรู้นนัให้ผลตอบแทนมากขึน (Increasing Return) ซึงหมายความ
วา่เรายงิใชค้วามรู้มากก็ยงิไดรั้บผลตอบแทนมากขึน 

       .ทรัพยสิ์นทีเป็นความรู้ใชไ้ม่หมด (Unlimited Usage) ซึงหมายความว่าเราสามารถใช้
ความรู้ดาํเนินการไดต้ลอดเวลา ไม่มีวนัจบสิน  
       .ทรัพย์สินเป็นความรู้ในภาคการผลิตและผู ้บริโภคมีความเกียวพนักันอย่างมาก 
(Production and Consumption Unseparated ) ซึงในยคุอุตสาหกรรมนันความสัมพนัธ์ระหว่างผูผ้ลิต
และผูบ้ริโภคมีนอ้ยมากแต่ในปัจจุบนันนัความรู้ทีเกียวกบัผูบ้ริโภคมีประโยชน์ต่อผูผ้ลิตเป็นอยา่งมาก  
เช่นเดียวกบัการบริหารงานในภาครัฐ ความรู้ทีเกียวขอ้งกบัประชาชน (Citizen) มีคุณค่าอยา่งมากต่อ
การบริหารงานในภาครัฐตอ้งอาศยัความร่วมมือซึงกันและกัน (Collaboration) ระหว่างภาครัฐและ
ภาคประชาชน ซึงศาสตราจารยโ์นนากะ มีความเห็นว่านโยบายสาธารณะ (Public Policy) ก็คือการ
สร้างสรรคค์วามรู้ (Knowledge Creation) อยา่งหนึง 

 .ทรัพย์สินทีเป็นความรู้นันยากทีจะซือขาย (Difficulties Market Transaction) 
โดยเฉพาะในส่วนของความรู้ภายในตวับุคคล (Tacit Knowledge)  
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       .ทรัพยสิ์นทีเป็นความรู้นนั สามารถสร้างคุณค่าใหม่ๆ (New value) หรือแนวคิดใหม่ๆ 
(New Concept) ไปไดเ้รือยๆจากการปรับเปลียนมุมมองและวธีิการประยกุตใ์ชค้วามรู้เดิม 

       .ทรัพยสิ์นทีเป็นความรู้นนัลา้สมยัอยา่งรวดเร็ว (Quickly Outdated) 
       .ทรัพยสิ์นทีเป็นความรู้นนัถูกสร้างขึนจากความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยเ์ท่านนั ซึงเป็น
ประเด็นทีสําคัญมากเพราะถึงแม้ว่ามนุษยจ์ะพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information 

Technology: IT) แต่เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเพยีงเครืองมือเท่านนั ไม่สามารถสร้างความรู้ได ้

       เหตุผลทีเทคโนโลยสีารสนเทศไม่สามารถสร้างความรู้ไดเ้พราะความรู้มีรากฐานมาจาก
ความเชือ (Believe) ซึงจากนิยามของความรู้ ตามปรัชญาตะวนัตก (Western Epistemology) ความรู้
คือการพสูิจน์ความเชือทีเป็นจริงใหป้รากฏ ซึงความเชือนันเป้นความคิดเห็นส่วนบุคคล (Subjective) 
อาทิ ความฝัน อุดมคติ การอุทิศตน ซึงในกระบวนการสร้างความรู้นนัจาํเป็นจะตอ้งมีความเชือ หรือ
อีกนัยหนึงคือ ความรู้เชิงบุคคล (Subjective Knowledge) เป็นพืนฐานเสมอ ซึงเป็นขอ้แตกต่างจาก
ระบบสารสนเทศทีตอ้งมีข่าวสารเป็นพืนฐาน ดงันัน กระบวนการสร้างความรู้คือการเปลียนความรู้
เชิงบุคคลให้เป็นความรู้ทีปรากฏจริง (Objective Knowledge) ดงันัน ความรู้ คือ ความเชือทีพิสูจน์
แลว้วา่เป็นจริง (Justified to believe)   
       เนืองจากความรู้มีพืนฐานมาจากความเชือส่วนบุคคล ทาํให้ความรู้มีหลายมุมมอง การ
แลกเปลียนความรู้ อาทิเช่น การนสนทนา การถกเถียงกนัจึงเป็นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมทีจะนาํไปสู่
การทาํให้ความจริงเกียวกับความเชือปรากฏขึน นอกจากนีความรู้มักขึนอยู่กับสภาพแวดล้อม
(Context Specific) ไดแ้ก่ เวลา สถานที และกลุ่ม คนทีต่างกนัไปทาํใหค้วามรู้ต่างกนัไป เป็นตน้  

       ประภาเพ็ญ สุวรรณ( ) ได้ให้คาํอธิบายว่า ความรู้ เป็นพฤติกรรมขนัต้นทีผูเ้รียน
เพยีงแต่เกิดความจาํได ้โดยอาจจะเป็นการนึกไดห้รือการมองเห็น การไดย้นิ จาํได ้ความรู้ชนันีไดแ้ก่ 
ความรู้เกียวกบัคาํจาํกดัความ ความหมาย ขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ ์โครงสร้างและวิธีแกไ้ขปัญหา ส่วน
ความเขา้ใจอาจแสดงออกมาในรู้ของทกัษะดา้น “การแปล” ซึงหมายถึง ความสามารถในการเขียน
บรรยายเกียวกบัข่าวสารนนัๆ โดยใชค้าํพดูของตนเองและ “การใหค้วามหมาย” ทีแสดงออกมาในรูป
ของความคิดเห็นและขอ้สรุป รวมถึงความสามารถในการ “คาดคะเน” หรือการคาดหมายว่าจะเกิด
อะไรขึน  
        โดยสรุปแลว้ กระบวนการสร้างความรู้ เป็นกระบวนการพลวตัของมนุษยใ์นการพิสูจน์
ความเชือส่วนบุคคลใหเ้ป็นจริง หากปราศจากความเชือแลว้ มนุษยก์็ไม่สามารถสร้างความรู้ได ้             
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  ประเภทของความรู้  
       ความรู้แบ่งออกเป็น  ประเภท คือ ความรู้แบบชดัแจง้ (Explicit knowledge) และความรู้
แบบอยูภ่ายในตวับุคคล (Tacit Knowledge)  
       ความรู้ชัดแจ้งเป็นความรู้ทีจับต้องได้ (Objective) และมีเหตุผล (Rational) สามารถ
แสดงออกได้ผ่านทางคําพูดและตัวเลข  ทังยงัแบ่งปันกันได้ในรูปแบบของข้อมูล  สูตรทาง
วิทยาศาสตร์ ทฤษฎีการแก้ปัญหา คู่มือ ฐานขอ้มูล และอืนๆอีกมาก ซึงสามารถนาํมาประยกุต์ใช้
ร่วมกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศได ้

       ความรู้ทีอยู่ภายในตัวบุคคลนัน  เป็นความรู้เฉพาะตัว (Subjective) และความรู้เชิง
ประสบการณ์ (Experiential) ยากทีจะถ่ายทอดหรือแบ่งปันให้ผูอื้นไดโ้ดยง่าย ตวัอยา่งของความรู้ที
อยูภ่ายในตวับุคคล ไดแ้ก่ ความรู้ความชาํนาญ ความเชือ อุดมคติ คุณค่า และรูปแบบความคิดทีหยงั
รากลึกอยูภ่ายในตวัเรา 
       จะเห็นไดว้า่ธรรมชาติของความรู้ประเภทต่างๆ จะแตกต่างตรงขา้มกนั อาทิ ความรู้แบบ
ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) กบัความรู้แบบอยูภ่ายในตวับุคคล (Tacit Knowledge) ความรู้ทีจบัตอ้ง
ได ้(Objective Knowledge) กบัความรู้เฉพาะตวัทียากจะถ่ายทอด (Subjective Knowledge) ความรู้
ส่วนตวั (Personal Knowledge) กบัความรู้ของกลุ่ม (Collective Knowledge) ดงันันการปฏิสัมพนัธ์
กนั (Dynamic Interaction) ระหว่างความรู้ประเภทต่างๆ ทีตรงขา้มกนั จะนาํไปสู่กระบวนการแห่ง
การสร้างสรรคค์วามรู้ 

       โดยสรุปแลว้ ความรู้เป็นสินทรัพยพ์ืนฐานทีมีค่าต่อองคก์ร เนืองจากสามารถทาํให้เกิด
นวตักรรมใหม่ในองคก์รจากความรู้ทีมี 

 
แนวคดิการจัดการความรู้ 
       ความหมายของการจัดการความรู้    
       ทาเคอูชิ และโนนากะ (Takeuchi & Nonaka , ) ให้ความหมายกบัการจดัการความรู้
ว่า คือ กระบวนการทีสร้างความรู้ใหม่อย่างต่อเนือง เผยแพร่ความรู้ทังองค์กร และนําไปเป็น
ส่วนประกอบสาํคญัของผลิตภณัฑบ์ริหาร เทคโนโลยแีละระบบใหม่ๆ  
       Banner and Bannet ( , อา้งถึงใน ปิยรัตน์ กาญจนะจิตรา, ) ให้ความหมายของ
การจดัการความรู้ว่า คือ กระบวนการทีเป็นระบบในการสร้าง รักษา และสนับสนุนให้องคก์รใช้
ความรู้ของบุคคลและความรู้ของส่วนรวมในการทาํงานเพือบรรลุพนัธกิจขององคก์ร โดยมองการ
จดัการความรู้เสมือนการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งยงัยนืเพือให้การทาํงานมีผลงาน
สูงขึน 
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       องค์การสหประชาชาติได้ให้ความหมายว่า การจดัการความรู้คือกระบวนการในการ
สร้างและเปลียนแปลงสิงทีเราทราบเขา้ไปใช้ในการทาํงาน เช่น จากความรู้เป็นการกระทาํ จาก
นวตักรรมไปสู่การเปลียนแปลง เป็นกระบวนการภายในซึงเกียวกับสิงทีได้เรียนรู้และสามารถ
เปลียนแปลงพฤติกรรมหรือเปลียนแปลงองคก์รช่วยในการปรับปรุงการทาํงานและองคก์ร รวมทงั
ประสิทธิผลในการพฒันาด้วย เป็นสิงทีเกียวขอ้งกับการรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ แนวคิดและ
ประสบการณ์ และนาํมาไวด้ว้ยกนั เพอืเชือมโยงชุมชนเรียนรู้แห่งการปฏิบติัและเครือข่ายความรู้  
       สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)และสถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ 
( : ) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการความรู้ว่า เป็นการรวบรวมองคค์วามรู้ทีอยูใ่นส่วนราชการ 
ซึงกระจดักระจายอยู่ในตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาเป็นระบบให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูง 
       วิจารณ์ พานิช ( ) ให้ความหมายของการจดัการความรู้ว่า หมายถึง การยกระดับ
ความรู้ขององคก์ร เพอืสร้างผลประโยชน์จากตน้ทุนทางปัญญา การจดัการความรู้คือกระบวนการที
เป็นเครืองมือหรือวกิารเพมิมูลค่าหรือคุณค่าของกิจการขององคก์ร กลุ่มบุคคลหรือเครือข่ายของกลุ่ม
บุคคลหรือองค์กร การจดัการความรู้ไม่ได้มีความเหมายเพียงแค่นํา “ความรู้”มา”จัดการ” แต่มี
ความหมายจาํเพาะลึกซึงกว่านนั การจดัการความรู้ประกอบดว้ยกิจกรรมและกระบวนการต่อไปนี
เป็นอยา่งนอ้ย 

       . การขุดคน้และรวบรวมความรู้ คดัเลือกเอาไวเ้ฉพาะความรู้ทีจาํเป็นสําหรับการใช้
ประโยชน์ ทงัจากภายนอกองคก์ร นาํมาตรวจสอบความน่าเชือถือและความเหมาะสมกบับริบทของ
สงัคมและขององคก์ร ถา้ไม่เหมาะสมก็ดาํเนินการปรับปรุง  
       .การจดัหมวดหมู่ความรู้ ใหเ้หมาะสมต่อการใชง้าน 

       .การจดัเก็บความรู้ เพอืใหค้น้หาไดง่้าย 

       . การสือสารเพอืถ่ายทอดความรู้ 

       .การจดักิจกรรมและกระบวนการเพอืใหเ้กิดการแลกเปลียนเรียนรู้ 

       . การวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ เพอืยกระดบัความรู้ 

       . การสร้างความรู้ใหม่ 

       . การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

       . การเรียนรู้จากการใชค้วามรู้ 

       การจดัการความรู้เริมปณิธานดว้ยความมุ่งมนั (Purpose) อนัยงิใหญ่ร่วมกนัของสมาชิก
องคก์ร กลุ่มบุคคล หรือเครือข่าย ทีจะร่วมใชค้วามเพียรดาํเนินการจดัการความรู้ ด้วยวิธีการและ
ยุทธศาสตร์อันหลากหลาย เพือใช้ความรู้เป็นพลังในการบรรลุเป้าหมายตามความมุ่งมัน เพือ
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ประโยชน์ขององคก์ร กลุ่มบุคคล เครือข่าย และยงัประโยชน์อนัไพศาลให้แก่สังคมในวงกวา้งดว้ย 
การจดัการความรู้มีความหมายมากกว่าการจดัการสารสนเทศ กวา้งกว่าการจดัการขอ้มูล และกวา้ง
กวา่การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 

       ในการจดัการความรู้ จะตอ้งมีการจดัการครบทงั  องคป์ระกอบของความรู้ คือ ความรู้
ฝังลึกในคน  ความรู้ฝังลึกในองคก์ร และความรู้เปิดเผย รวมทงัตอ้งมีเป้าหมายเพือพฒันากิจกรรม
หลกั (Core activities) ขององคก์ร กลุ่มบุคคล หรือเครือข่าย การจดัการความรู้จะตอ้งดาํเนินการใน
ลกัษณะทีบูรณาการและอยู่ในกิจกรรมหรืองานประจาํ ไม่ถือเป็นกิจกรรมทีแยกงานประจาํ ตอ้ง
ดาํเนินการโดยไม่ทาํใหส้มาชิกขององคก์รรู้สึกวา่มีภาระเพมิขึน การจดัการความรู้เนน้การดาํเนินงาน
เกียวกบัคนในองคก์ร กลุ่มบุคคลหรือเครือข่าย ผลของการจดัการวดัจากผลงาน วฒันธรรมองคก์ร 
ทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์ร และความสามารถในการสร้างนวตักรรมหรือการปรับตวัขององคก์ร 
การจดัการความรู้มีทงัการจัดการความรู้ทีดีและการจดัการความรู้ทีเลว การจดัการความรู้ทีดีมี
ลกัษณะลงทุนนอ้ยแต่ไดผ้ลกระทบมาก การจดัการความรู้ทีเลวคือการจดัการความรู้ทีไม่คุม้ค่าต่อการ
ลงทุน พืนฐานสําคัญต่อความสามารถในการจัดการความรู้คือ ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning organization) หรือ องคก์รคาร์ออดิก (Chaordic Organization) และการทีสมาชิกองคเ์ป็น
บุคคลเรียนรู้ (Learning person)  
       รัตนา ณ ลาํพนู ( ) กล่าววา่ การจดัการความรู้ เป็นกระบวนการนาํความรู้ทีเกียวขอ้ง
ทงัหมดทีเป็นประโยชน์และสาํคญัต่อองคก์ารมาจาํแนก วเิคราะห์ จดัระเบียบ เพอืใหง่้ายต่อการเขา้ถึง
และเผยแพร่ การผสมผสาน การสังเคราะห์ รวมทังการใช้อย่างสร้างสรรค์ นันคือการนําไปสู่
นวตักรรม  
       วฑิูรย ์สิมะโชคดี ( ) อธิบายว่า  การจดัการความรู้ หมายถึง ระบบหรือกระบวนการ
ในการสรรหาความรู้ทีถูกตอ้งเหมาะสมสาํหรับบุคคลทีเหมาะสมในองคก์ารภายในเวลาทีเหมาะสม 
และเอืออาํนวยใหเ้กิดการแบ่งปันความรู้ เพอืปรับปรุงหรือเพมิขีดความสามารถในการดาํเนินงานเพือ
การพฒันาองคก์าร 
       นําทิพย  ์ วิภาวิน ( : - ) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้มาจากคาํว่า 
knowledge และ Management หมายถึง การจดัการสารสนเทศ (Information) และการบริหารคน 
(People) ในทุกองคก์รมีการใชส้ารสนเทศทีจดัเก็บไวใ้นรูปดิจิตอลและจดัเก็บความรู้ใหม่ทีบุคคลใน
องคก์รมีเพือเผยแพร่และแบ่งปันสารสนเทศในองคก์ร จึงจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น
ระบบอินทราเน็ตและโซลูชนักรุ๊ปแวร์เป็นเครืองมือ โดยการจดัเก็บความรู้นนัไม่เพียงเฉพาะความรู้
ในองคก์ร แต่เป็นความรู้นอกองคก์รทีเป็นประโยชน์ต่อองคก์รดว้ย  
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       พเิชษฐ ์บญัญตัิ ( )ใหค้าํนิยามวา่ การจดัการความรู้ คือ เครืองมือ หรือกระบวนการที
ทาํใหอ้งคก์ารสามารถเก็บ รับ สร้างและต่อยอดองคค์วามรู้ ซึงสามารถนาํมาใชใ้นการพฒันาองคก์าร
ให้ทาํงานตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประหยดั เพือให้
องคก์ารสามารถอยูร่อดและเติบโตอยา่งไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ซึงทาํให้สร้างผลงานทีดีกว่า ถูกกว่า 
เร็วกวา่ โดยอาศยัพลงัปัญญาหรือสินทรัพยท์างปัญญาของคนในองคก์ารหลกั และสามารถรวบรวม
ความรู้ทีใชไ้ดเ้หล่านนัเอาไวใ้ห้บุคคลอืนๆ ในองคก์ารนาํไปใชต่้อไดง่้าย จนกลายเป็นความเฉลียว
ฉลาดขององคก์ารทีแสดงใหเ้ห็นในรูปของสมรรถนะหลกัขององคก์าร   
       บุญดี บุญญากิจและคณะ ( : ) ได้ให้ความหมายของการจดัการความรู้ว่า เป็น
กระบวนการนาํความรู้ทีมีอยูห่รือเรียนรู้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รโดยผ่านกระบวนการ
ต่างๆเช่น การสร้าง รวบรวม และแลกเปลียนและใชค้วามรู้เป็นตน้ 

       ประเวศ วะสี ( : ) ได้กล่าวว่า “การจดัการ” อาจทาํให้เกิดความรู้สึกทีไม่ดีนักใน
สังคมไทย เพราะเหมือนจะไปใช้อํานาจจัดการอะไรๆ แต่คาํว่า  จัดการความรู้ (  Knowledge 

Management ) มีความหมายจาํเพาะวา่ หมายถึง การจดัการใหมี้การคน้พบความรู้ ความชาํนาญทีแฝง
เร้นในตวัคน หาทางนาํออกมาแลกเปลียนเรียนรู้ ตกแต่งใหง่้ายต่อการใชส้อยและมีประโยชน์เพิมขึน 
มีการต่อยอดการใชง้านใหเ้หมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงและกาลเทศะมากขึน มีความรู้ใหม่หรือ
นวตักรรมทีเกิดจากการนาํความรู้ทีไม่เหมือนกนัมาเจอกนั ขอ้สาํคญัก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัของ
คนทงัหมดทีร่วมในกระบวนการ ก่อให้เกิดปัญญาร่วม (Collective wisdom)ทาํให้แก้ปัญหาหรือ
พฒันาในเรืองยากใหส้าํเร็จ   
       บุญดี บุญญากิจ และคณะ ( : - ) ได้สรุปแนวคิดเกียวกับกระบวนการจดัการ
ความรู้ไวด้งันี 

       . คน้หาความรู้ (Knowledge Identification) คน้หว่าความรู้มีอะไรบา้ง ในรูปแบบใด อยู่
ทีใคร และความรู้ทีองคก์รจาํเป็นตอ้งมี 

       . การสร้างและการแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นวิธีการ
ดึงความรู้จากแหล่งต่างๆ ทีอาจอย๔กระจดักระจาย หรือาจสร้างความรู้ใหม่จากความรู้เดิมทีมีอยู ่
หรือนาํความรู้จากภายนอกมาใชก้็ได ้

       . การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการจดัการความรู้
เพอืให ้ผูใ้ชส้ามารถคน้หาและนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดง่้ายและรวดเร็ว 

       . การประมวลผลและการกลนักรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
เป็นการประมวลความรู้ใหอ้ยูใ่นรูปแบบและภาษาทีเขา้ใจง่าย และใชง้านไดง่้าย หรืออาจจะเป็นการ
ปรับรูปแบบใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 
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       . การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) ความรูทีไดม้านนัจะไร้ค่าหากไม่นาํมาเผยแพร่
เพือให้ผูอื้นไดใ้ช้ประโยชน์ได ้ดังนันเพือความเป็นประโยชน์แลว้ตอ้งมีวิธีการจดัเก็บและกระจาย
ความรู้ใหถึ้งผูใ้ช ้

       . การแบ่งปันและแลกเปลียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ในการจบัเก็บและเผยแพร่
ความรู้อาจทาํไดเ้พียงความรู้ทีอยูภ่ายนอก แต่ความรู้ทีอยูภ่ายในจาํเป็นตอ้งมีการพบปะพูดคุยเพือ
แลกเปลียนเรียนรู้ 

       . การเรียนรู้ (Learning) เป็นวตัถุประสงคท์ีสาํคญัทีสุดในการจดัการความรู้ของบุคลากร 
และนาํความรู้นันไปใชป้ระโยชน์ เพือให้เกิดการแก้ไขและพฒันา หากบุคลากรไม่ได้เรียนรู้และ
นาํไปใชป้ระโยชน์ก็เป็นการสูญเปล่าของเวลาและทรัพยากรทีใช ้

       บดินทร์ วิจารณ์ ( : ) กล่าวถึง กระบวนการจัดการความรู้ว่าประกอบด้วย  
ขนัตอน 

       . Define การกาํหนดชนิดของทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) หรือองคค์วามรู้ที
ตอ้งการ เพือตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กรหรือการปฏิบติังาน หรือการหาว่าองคค์วามรู้หลกัๆคือ
อะไร 

       . Create การสร้างทุนทางปัญญา หรือการคน้หาการใชป้ระโยชน์จากสิงทีมีอยูด่ว้ยการ
ส่งไปศึกษาเพมิเติม การสอนงาน การเรียนรู้จากประสบการณ์ความสาํเร็จของผูอื้น 

       . Capture การเสาะหา และจดัเก็บความรู้ในองคก์รให้เป็นระบบ ทงัองคค์วามรู้ชดัแจง้ 
(Explicit knowledge) ทีเผยแพร่ออกมาในลกัษณะสือต่างๆ และในรูปแบบของความรู้ฝังลึก (Tacit 

knowledge) หรือเรียกวา่ประสบการณ์ต่างๆ  
       . Share การแบ่งปัน แลกเปลียน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ ซึงมีหลายรูปแบบ
และหลายช่องทาง เช่นการสมัมนาแลกเปลียน การสอนงาน หรืออืนๆ หรือมีการถ่ายโอนความรู้ใน
ลกัษณะเสมือนผา่นระบบคอมพวิเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต เป็นตน้  
       . Use การใชป้ระโยชน์ การนําไปประยุกต ์ก่อให้เกิดประโยชน์และเกิดเป็นปัญญา
ปฏิบตัิ ทาํใหเ้ห็นความสามารถขององคก์รมากขึน 

       ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
       พรธิดา วิเชียรปัญญา ( : - ) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนรู้ไว ้  ประการ 
ดงันี 

       . ป้องกันความรู้สูญหาย การจดัการความรู้ทาํให้องคก์รสามารถรักษาความเชียวชาญ 
ความชาํนาญ และความรู้ทีอาจสูญหาย  
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       . เพมิประสิทธิภาพในการตดัสินใจ โดยประเภท คุณภาพ และความสะดวกในการเขา้ถึง
ความรู้ เป็นปัจจยัสาํคญัขอการเพิมประสิทธิภาพในการตดัสินใจ เนืองจากผูท้ีมีหน้าทีตดัสินใจตอ้ง
สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีคุณภาพ 

       .ความสามารถในการปรับตวัและมีความยดืหยุน่ การทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจใน
งานและวตัถุประสงค์ของงาน โดยไม่ต้องมีการควบคุม หรือมีการแทรกแซงมากนักจะทาํให้
ผูป้ฏิบตัิงานสามารถทาํงานในหนา้ทีต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดการพฒันาจิตสาํนึกใจการ
ทาํงาน 

       .ความได้เปรียบในการแข่งขนั การจดัการความรู้ช่วยให้องค์กรมีความเขา้ใจลูกค้า 
แนวโนม้ของการตลาดและการแข่งขนั ทาํใหส้ามารถลดช่องวา่งและเพมิโอกาสในการแข่งขนัได ้

        . การพฒันาทรัพยสิ์น เป็นการพฒันาความสามรถขององคก์รในการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นทางปัญญาทีมีอยู ่ไดแ้ก่ สิทธิบตัร เครืองหมายการคา้ และลิขสิทธิ เป็นตน้ 

       .การยกระดับผลิตภณัฑ ์การนาํการจดัการความรู้มาใช้เป็นการเพิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและการบริการ ซึงจะเป็นการเพมิคุณค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑน์นัๆดว้ย 

       . การบริหารลูกคา้ การศึกษาความสนใจและความตอ้งการของลูกคา้จะเป็นหารสร้าง
ความพงึพอใจและเพมิยอดขายและสร้างรายไดใ้หแ้ก่องคก์ร 

       . การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล การเพิมความสามารถในการแข่งขนัผ่านการเรียนรู้
ร่วมกนั การจดัการดา้นเอกสาร การจดัการกบัความรู้ทีไม่เป็นทางการและเพมิขีดความสามารถให้แก่
องคก์รในการจา้งและฝึกฝนบุคลากร 

   
แนวคดิองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
       ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
       แนวความคิดองค์กรแห่งเรียนรู้ เป็นแนวคิดบริหารทีใช้เป็นพืนฐานในการก้าวสู่
ความสําเร็จขององค์กรทุกประเภท ทังภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยสามารถนํามา
ประยกุตใ์ชก้บัรูปแบบการบริหารรูปแบบอืน ทีมีลกัษณะเป็นการพฒันาองคก์รใหเ้พียบพร้อมไปดว้ย 
ความคิดริเริม สร้างสรรค ์และใหบ้รรลุผลสาํเร็จในการบริหารเชิงคุณภาพ   
       องคก์รแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องคก์รทีมุ่งเน้นกระตุน้เร่งเร้า และจูงใจให้บุคลากรทุก
คนมีความกระตือรือร้นทีจะเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา เพือขยายศกัยภาพของตนเองและ
ขององคก์ร ในการลงมือปฏิบติัภารกิจนานปัการให้สาํเร็จลุล่วง โดยอาศยัรูปแบบการทาํงานเป็นทีม  
และการเรียนร่วมกนั  ตลอดจนมีความคิดความเขา้ใจเชิงระบบทีจะประสานกนั เพือให้เกิดความ
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ไดเ้ปรียบทียงัยนืต่อการแข่งขนัท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ต่อไป(จาํเรียง วยัวฒัน์ และเบญจมาศ อาํ
พนัธ,์ : ) 
       Senge ( ) ไดใ้ห้ความหมายขององคก์รแห่งการเรียนรู้คือ องคก์รทีการทีสมาชิกใน
องคก์รมีขยายขอบเขตความสามารถของตนเองอยา่งต่อเนือง ทงัในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบั
องคก์ร เพอืนาํไปสู่จุดมุ่งหมายทีบุคคลในระดบัต่างๆ และเป็นองคก์รทีซึงสมาชิกมีการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนืองในเรืองวธีิการทีจะเรียนรู้ไปดว้ยกนัทงัองคก์ร  
       Marquardt ( : ) ใหค้วามหมายว่า องคก์รแห่งการเรียนรู้ คือ องคก์รทีมีบรรยากาศ
และการเรียนรู้รายบุคคลและกลุ่มอย่างเต็มพลัง ในการรวบรวมและใช้ความรู้เพือผลสําเร็จของ
องค์กรและแปลงสภาพไปเป็นการเรียนรู้อยา่งต่อเนือง ให้อาํนาจคนทงัในและนอกองคก์รในการ
เรียนรู้งานทีทาํ รวมถึงเทคโนโลยมีาใชใ้นการเรียนรู้และเพมิผลผลิต 

       Chris Argyris ( ,อ้างถึงใน วีรวฒัน์ ปันนิตามัย, : ) ได้ให้ความหมายของ 
Organization Learning : OL วา่เป็นกระบวนการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทีเกิดขึนเสมอๆใน
องคก์ร ลดทอนสิงทีเขาเรียกวา่ “ Defensive routines ”  หรือรูปแบบทีผูค้นแสดงออกมาเป็นนิสัยเพือ
ปกป้องหรือแกต้วั จากแนวคิดนีถา้มองถึงผลลพัธท์ีตอ้งการคือความจริงและความรู้ใหม่ทีจะนาํไปใช้
ใหเ้กิดประโยชน์นนัเอง 
       Dixon ( ,อ้างถึงใน วีรวฒัน์  ปันนิตามัย, : )  ไดส้รุปความหมายต่างๆของ
องคก์รแห่งการเรียนรู้ว่าการมีความรู้ทีเพิมขึนจะนาํไปสู่การปฏิบติังานทีดีขึน คุณภาพของทกัษะ
ความรู้ทีบุคคลมีจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กรทาํให้ได้ขอ้มูล
ข่าวสารทีดีทีถูกตอ้งเชือถือได้มากขึนในการปฏิบติังาน แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ยงัให้
ความสําคญัของระบบเปิดทีองคก์รมีความสัมพนัธ์กบัสภาวะแวดลอ้ม องคก์รตอ้งปรับเปลียนเพือ
ความเจริญกา้วหนา้ ปรับตวัต่อการเปลียนแปลงการแข่งขนัต่างๆใหไ้ด ้องคก์รในฐานะนิติบุคคลตอ้ง
มีการเรียนรู้โดยผา่นทีม และยงัใหค้วามสาํคญักบัการแบ่งปันความคิดร่วมกนั มีความเชือความเขา้ใจ 
ความเห็นร่วมกนัทีตอ้งการสืบคน้ตรวจสอบและขยายความคิด และเกือหนุนการปฏิบติัการของ
องคก์รใหมี้องคก์รแห่งการเรียนรู้ ยงัเป็นการเปลียนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change) คาดคะเนต่อ
กระแสของการเปลียนแปลงไดอ้ยา่งทนัการณ์ 
       Gavin ( ,อา้งถึงใน วีรวฒัน์ ปันนิตามยั , )  กล่าวว่า องคก์รทีมีลกัษณะในการ
สร้าง แสวงหา และถ่ายโยงความรู้ และมีการเปลียนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากความรู้ใหม่ 
และการเขา้ใจในสิงต่างๆอยา่งถ่องแท ้
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       วีระวฒัน์ ปันตินามยั ( : ) ไดใ้ห้แนวคิดว่า องคก์รทีสามารถผลกัดนัความคิดเป็น
การปฏิบติัอยา่งรวดเร็วทีสุด ถูกตอ้ง เหมาะสมและประหยดั และใหเ้กิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ มีการ
แลกเปลียนกนัอยา่งรวดเร็วและทวัถึงภายในองคก์ร ส่งเสริมใหอ้งคก์รเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

       วิโรจน์ สารรัตนะ ( : ) ไดส้รุปว่า องคก์รแห่งการเรียนรู้เป็นองคก์รทีสมาชิกใน
องคก์รมีความตืนตวัและมีแรงบนัดาลใจทีจะพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งต่อเนือง มีความคิดริเริม
ทีจะสร้างสรรคสิ์งใหม่ๆให้เกิดขึนกบัองคก์ร มีความสัมพนัธ์เพือการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างสมาชิก
ขององคก์รเอง โดยภาพรวมเป็นองคก์รทีมุ่งแสวงหาความเป็นไปไดแ้ละโอกาสเพอืการพฒันา  
       จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นกลยุทธ์ทีสามารถเขา้ถึงไดใ้นทุก
องคก์ร ทุกภาคส่วน ซึงแนวคิดองคก์รแห่งการเรียนรู้นนัเนน้ไปทีการพฒันาคน และพฒันาทรัพยากร
บุคคลเป็นหลกั โดยจะเนน้ใหมี้การพฒันาในดา้นกระบวนการคิดของบุคคล  การทาํงานร่วมกนั การ
แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ และปรับตวัเขา้กับสถานการณ์ได้ตลอดเวลา เพือพฒันาไปสู่เป้าหมาย
ร่วมกนัขององคก์ร  
       ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้  
       แนวคิดเรืององคก์รแห่งการเรียนรู้ของ Peter M. Senge ไดอ้ธิบายถึงแนวคิดองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ โดยไดเ้สนอวนิยั  ประการ ของPeter M. Senge ไดก้ล่าวไว ้ดงันี 

       . มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery) ปัจเจกบุคคลจะตอ้งมีความมุ่งมนัไปสู่ความเป็น
เลิศ เพอืใหเ้ก่งในทุกๆดา้น ทงัในดา้นการเรียนรู้ การคิด และการปฏิบติั การเก่งในดา้นการเรียนรู้นัน
หมายถึงการมีปฏิภาณไหวพริบ และความเพียรพยายามในการใฝ่รู้ตงัแต่เยาวว์ยัจนเขา้สู่โลกอาชีพ
อยา่งต่อเนือง โดยมีแนววธีิปฏิบติั ดงันี 

           .  สร้างวสิยัทศัน์ส่วนตน (Personal Vision) คือความคาดหวงัของแต่ละคนทีตอ้งการ
ใหสิ้งต่างๆเกิดขึนจริงแก่ชีวติ ไดแ้ก่ หนา้ทีการงาน ครอบครัว และเฉพาะตวั 

           .  มุ่งมนัสร้างสรรค ์(Creative Mention) ถือเป็นแรงใฝ่ดีทีจะช่วยส่งเสริมให้มีความ
เพยีรพยายามมุมานะ และการพฒันาการอยูต่ลอดเวลา 
           .  ใชข้อ้มูลเพอืคิดวเิคราะห์ และตดัสินใจในการใชข้อ้มูลและเหตุผลทุกครัง จะช่วย
บุคคลทาํงานทุกสิงไดอ้ยา่งถูกตอ้งตลอดเวลา และจะช่วยให้บุคคลนันมีระบบการคิดและการติดสิน
ใจทีดี 

           .  ฝึกจิตใตส้ํานึกในการทาํงาน (Subconscious) จะช่วยให้การทาํงานอยา่งใดอย่าง
หนึงดาํเนินไปโดยอตัโนมติั และมีผลงานออกมาอยา่งดีเยยีมโดยไม่ตอ้งใชส้มาธิ ใชเ้พียงแต่จิตสาํนึก
ในการสังงานเท่านัน การจะบรรลุขีดความสามารถระดับนีได้ต้องมีการฝึกทกัษะในงานแต่ละ
ประเภทอยา่งจริงจงั 
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       . รูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง (Mental Models) แนวความคิด มุมมอง วิธีการ 
และความเขา้ใจในแต่ละเรือง เป็นประสบการณ์ทีสงัสมมาแต่เด็กโดยสิงแวดลอ้มทีอยูร่อบๆตวั การ
เรียนรู้จากสถาบนัครู อาจารย ์องคก์ร และเพือนร่วมงาน Mental Models เป็นพนืฐานของวุฒิภาวะ 
(Emotional Quotient, EQ) ซึงจะเป็นองคป์ระกอบสาํคญัต่อการตดัสินใจ 

       ในการเปลียนแปลงหรือการปรับตวัขององคก์รเพอืเพมิศกัยภาพในการแข่งขนั คือ การที
จะทาํให้บุคลากรทุกคนในองคก์รมีความรู้ และความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั และเป็นทิศทางที
ถูกตอ้งมีประโยชน์ต่อทุกคนในองคก์ร ดงันันในการบริหารโครงการใดๆ จึงควรมีการเตรียมการ
สร้างความเขา้ใจให้ทุกคนมีส่วนร่วม และทา้ทายในความสําเร็จร่วมกันโดยการ ประชาสัมพนัธ ์
ประชาพจิารณ์ และสร้างบรรยากาศ 

       . การสร้างและสานวิสัยทัศน์ (Shared Vision) วิสัยทัศน์ในทีนี หมายถึง วิสัยทศัน์
องค์กร (Corporate Vision) คือความมุ่งหวงัขององค์กร ทีทุกคนจะตอ้งร่วมกันบูรณาการให้เกิด
รูปธรรมขึนในอนาคต และนาํไปเป็นเป้าหมายของการกาํหนดแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning) และ
แผนปฏิบตัิการ (Operation Plan) ต่อไป การไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในองค์กร การ
สร้างและสานวิสัยทศัน์ ก็จะบรรลุผลได ้นอกจากนีให้มีการประชาสัมพนัธ์ให้องค์กรภายนอกได้
รับทราบวสิยัทศัน์องคก์รดว้ยเพอืเป็นการเสริมสร้างความเชือมนัและภาพพจน์ทีดีต่อองคก์ร 

       .การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Team Learning) เน้นการทาํงานเป็นทีม การเรียนรู้ร่วมเป็น
ทีม โดยทุกคนในทีมจะตอ้งมีวจิารณญาณร่วมกนัตลอดเวลาว่าเรากาํลงัทาํงานอะไร และพฒันางาน
ให้ดีขึนได้อย่างไร ซึงจะก่อให้เกิดความตอ้งการของกลุ่มคนในองค์กรทีจะเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 
จะตอ้งมีการสร้างภาวะผูน้าํ (Leadership) ผูน้าํองคก์รทุกระดบัเพอืทาํหน้าทีเป็นเสมือนครูผูส้อนงาน 
(Teacher) เพือถ่ายทอดความเป็นเลิศ (Personal Mastery) และเพือให้เกิดการยอมรับต่อกนัและกัน
อยา่งเป็นระบบ นอกจากนีบางครังอาจตอ้งทาํการเปลียนแปลงวฒันธรรมองคก์รดว้ย 

       การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Team Learning) เนน้เฉพาะการถ่ายทอดประสบการณ์ ภายใน
สถานทีทาํงานท่ามกลางบรรยากาศของการปฏิบติัหนา้ทีประจาํ มีแนวทางดงันี  
           .  การอภิปราย (Discussion) วธีิการคลา้ยกบักบัดารเสวนาเพียงแต่ให้มีการเตรียมขอ้
สมมติฐานและทางเลือกต่างๆไวเ้ป็นการล่วงหนา้ เพอืนาํมาอภิปราย  
            .  ใชเ้ทคนิคการบริหารงานเป็นทีม (Team Management) เป็นเทคนิคทีเน้นการใช้
ความสามารถของหวัหนา้ทีมในการเป็นผูน้าํ (Leadership) และการเขา้ใจในจิตวิทยาของการบริหาร
ทีมงานเพอืใหเ้กิดการเรียนรู้จากผลสาํเร็จหรือความผดิพลาดร่วมกนั 

           .  ใชเ้ทคนิคของการบริหารเชิงธุรกิจ (Business Project Management) โดยบริการใน
รูปแบบของโครงการ ซึงทุกคนในองคก์ารมีมีโอกาสไดรั้บรู้ ความเขา้ใจในงานทุกขนัตอนอยา่งเท่า
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เทียมกัน  และมีกระบวนการของการบริหารอย่างเป็นระบบ เช่น  การประเมินงานโครงการ 
(Estimating) การวางแผนโครงการ (Planning) การกาํหนดกิจกรรมและเวลา (Scheduling) การ
ปฏิบตัิงานตามโครงการ (Implementation) การติดตามผลความกา้วหน้า (Tracking & Control) การ
ปรับปรุงแกไ้ข (Fine Tuning) การส่งมอบโครงการ (Head Over) 
           .  การเรียนรู้จากการปฏิบตัิงาน (Action Learning) เป็นการเรียนรู้ในระหว่างการ
ทาํงาน ช่วยใหผู้เ้รียนรู้มองเห็นภาพในการทาํงาน และปัญหาทีเกดขึนจากการทาํงานไดอ้ยา่งดียงิขึน  
       . ความคิดเขา้ใจเชิงระบบ (System Thinking) เน้นให้ปัจเจกบุคคลหรือทีมงานมีความ
เขา้ใจใหช้ดัเจนถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งสิงต่างๆซึงเป็นการมองเห็นภาพรวมมากกวา่ภาพเดียว 

       การพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรมจาํเป็นตอ้งนาํแนวทางของระบบเขา้มา
ประยกุตใ์ชใ้นทุกขนัตอน เช่น การพฒันาวสิยัทศัน์องคก์ร (Corporate Vision) อยา่งเป็นระบบ พฒันา
ระบบการวางแผน (Business Planning) พฒันาระบบการเรียนรู้ตามความเหมาะสมระหว่างพืนฐาน
ของการเรียนรู้โดยองค์กร (Organization Learning) กบัระดับของทกัษะ (Skills) ในแต่ละสายงาน 
กล่าวคือใหแ้ต่ละคน แต่ละตาํแหน่ง แต่ละสายอาชีพควรไดรั้บการพฒันาทงัองคก์รซึงนาํมาอธิบาย
ในการพฒันาส่วนราชการต่างๆ ของสาํนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
และส่งเสริมให้มีการพฒันาบุคลากรทุกระดบัให้เกิดการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์โดยใชข้อ้มูลต่างๆ
อยา่งเปิดกวา้ง และมีทกัษะในการปฏิบติังานทีสร้างสรรค์ บุคลากรทุกคนในองคก์รมีความรู้ และ
ความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนัทีถูกตอ้งและมีประโยชน์ บุคลากรทุกคนในองคก์รเกิดความร่วมมือ
กนัในการสร้างวสิยัทศัน์ และกาํหนดเป้าหมาย สิงทีสาํคญัคือการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม โดยทุกคนใน
ทีมจะต้องจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมกันอยู่ตลอดเวลาในการพฒันางานให้ดีขึน มีการเสวนา 
แลกเปลียนความคิดเห็น และการเรียนรู้ร่วมกัน การแก้ไขปัญหา และการพฒันางาน มองเห็น
ภาพรวมของทงัองคก์รและความเชือมโยงของหน่วยงานต่างๆทีมีความสาํคญัและพึงพาต่อการสร้าง
ผลงานทีมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายขององคก์รระดบัการเรียนรู้   
       Peter M.Senge ( ) ให้ความสาํคญักบัผูน้าํและการนาํองคก์ร จึงนาํเรืองนาํมาอธิบาย
อยา่งละเอียด โดยจาํแนกผูน้าํออกเป็น  ประเภท ไดแ้ก่  
       . ผูน้าํแห่งองคก์รนัน ( Local leaders ) คือ ผูน้าํทีคนทวัไปรู้จกั เป็นผูท้ีรับผิดชอบต่อ
ผลงานขององคก์ร และมีอาํนาจทีจะนาํและจดัการองคก์ร นาํพาเพือนร่วมงานร่วมลงมือทาํงานอนัมี
ความหมายต่อองคก์ร รวมถึงการทดลองความคิด นวตักรรมใหม่ๆจินตนาการและความมุ่งมนัของ
ผูน้าํระดบันีนาํความสาํเร็จมาสู่องคก์ร  
       . ผูน้ําเครือข่าย ( Network leaders ) การแพร่ระบาดของความคิดดีๆใหม่ๆอย่าง
กวา้งขวางในองค์กรและระหว่างองค์กร เกิดขึนจากความกระตือรือร้นของ “ผูน้ําเครือข่าย” ซึง
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บ่อยครังไม่ใช่คนทีมีตาํแหน่งใหญ่โตในสายงาน ไม่มีอาํนาจมากมายนักในองคก์ร แต่ช่วยเกือหนุน
ผูอื้น และทาํใหต่้างคนต่างมองเห็นและช่วยเหลือซึงกนัและกนั เกิดความรู้สึกร่วม ผูกผนั และเรียนรู้
ดว้ยกนั  บ่อยครังผูไ้ม่มีตาํแหน่งหรืออาํนาจในเชิงโครงสร้าง สามารถทาํให้ผูเ้กียวขอ้งเกิดความคิด
สร้างสรรคแ์ละเกิดมิตรภาพไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ 

       . ผูน้าํระดบัตดัสินใจ ( Executive leaders )  กาํลงัถูกทา้ทายจากการเปลียนแปลงอยา่ง
มากมาย ทงัภายนอกและภายในองคก์ร การปรับเปลียนจากกระบวนการคิด การตดัสินใจ ซึงเดิมถือ
ว่าคือผูน้าํทีเก่งทีสุด ผูน้ําตดัสินใจถูกเสมอ  ตอ้งมีการปรับเปลียน  โดยผูน้าํระดับตดัสินใจยงัตอ้ง
รับผิดชอบต่อประสิทธิภาพขององคก์ร และควรสังวรกับการสังงานดว้ยตวัเอง หันมาใส่ใจกบัการ
ออกแบบเงือนไขให้เกิดการเรียนรู้แทนการตดัสินใจโดยตรง ผูน้ําตอ้งริเริมทาํให้เห็นเป็นตวัอยา่ง 
จากนนัก็สนบัสนุนใหผู้ท้ีมีประสอบการณ์นอ้ยกวา่ไดเ้รียนรู้ โดยการเป็นพเีลียงและปรับบทบาทจาก
การนาํมาเป็นสนบัสนุน ใหค้นไดเ้รียนรู้ ผูน้าํตอ้งฝึกการตงัคาํถามใหเ้พอืนร่วมงานฉุกคิด 
       Michaek Maquardt ( ) ไดเ้สนอรูปแบบขององคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์
บทความและหนงัสือทีเกียวกบัองคค์วามรู้ สามารถรวบรวมองคป์ระกอบของการเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ ซึงมี  องคป์ระกอบ ดงันี 

       . พลวตัการเรียนรู้ (Learning Dynamics) องคป์ระกอบดา้นนี ประกอบดว้ย  
           .  ระดบัการเรียนรู้ การเรียนรู้ในองคก์รสามารถเกิดขึนได ้  ระดบั คือ  
     . .  ระดบับุคคล (Individual Learning) เป็นการเปลียนแปลงทกัษะ ความเขา้ใจ 
ความรู้ ทศันคติ และค่านิยมของบุคคล โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง การเรียนรู้จากเพือน
ร่วมงาน การเรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลย ีและการสงัเกต ประสบการณ์จากงานทีทาํ  
      . .  ระดบัทีมงาน (Team Learning) องค์กรแห่งการเรียนรู้ตอ้งสอนให้บุคคล
เรียนรู้เทคนิคในการแกปั้ญหา และทกัษะการดาํเนินงานเป็นทีม เพอืเป็นองคก์รเพิมพูนความรู้ ทกัษะ 
และขีดความสามารถซึงเกิดจากความสาํเร็จโดยทีมงาน 

      . .  ระดบัองคก์ร (Organization Learning) การเรียนรู้ในระดับองคก์รแตกต่าง
จากการเรียนรู้ในระดบับุคคลและระดบัทีมงาน คือ  การเรียนรู้ในระดบัองคก์รจะเกิดขึนผ่านความ
เขา้ใจอยา่งลึกซึงซึงมาจากความรู้และแบบแผนทางความคิดของสมาชิกในองคก์ร และการเรียนรู้
ระดบัองคก์รสร้างขึนจากความรู้และประสบการณ์ในอดีต ภูมิหลงัขององคก์ร 

           .  รูปแบบการเรียนรู้ขององคก์รแบ่งออกเป็น  วธีิ ดงันี 

      . .  การเรียนรู้เพือปรับเปลียน (Adaptive Learning) เป็นการเรียนรู้ทีบุคคลหรื
องคก์รเรียนรู้จากประสบการณ์และปฏิกิริยาสะทอ้นกลบั มีกระบวนการในการเรียนรู้ดงันี  องคก์รมี
การปฏิบติัไปสู่เป้าหมายขององคก์รทีกาํหนดไว ้ ผลลพัธต่์างๆของการกระทาํมาจากทงัภายนอกและ
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ภายในองค์กร  มีการวิเคราะห์ผลของความเปลียนแปลง เพือหาความสอดคลอ้งกับเป้าหมายของ
องคก์ร และ การกระทาํใหม่หรือการปรับเปลียนจะขึนอยูก่บัการเรียนรู้จากการปรับตวั โดยเริมบน
พนืฐานของสิงทีเกิดขึนจากการปฏิบติัแบบเดิมในองคก์ร 

      . .  การเรียนรู่จากการคาดการณ์ (Anticipatory Learning) เป็นกระบวนการของ
การไดม้าซึงความรู้จากการคาดหวงัในอนาคต เป็นวิธีแบบ “คาดการณ์-สะทอ้นกลบั-ลงมือปฏิบตัิ” 
เพอืคน้หาการหลีกเลียงประสบการณ์และผลลพัธเ์ชิงลบ โดยการแสวงหาโอกาสของอนาคตทีดีทีสุด 
เช่นเดียวกบัการคน้พบวธีิทีองคก์รจะประสบความสาํเร็จ 

      . .  การเรียนรู้วธีิทีจะเรียนรู้ (Deutero Learning or Learning How to Learn) การ
เรียนรู้แบบนีเกิดขึนเมือองคก์รเรียนรู้จากสิงทีไดม้าจากสมมติฐาน เมือองคก์รสนบัสนุนการเรียนรู้ใน
เชิงรุกนี จะทาํใหส้มาชิกมีความรู้เกียวกบับริบทขององคก์รทีผา่นมา จะคน้พบว่าอะไรคือสิงเอือหรือ
ขดัขวางการเรียนรู้ สามารถสร้างกลยทุธใ์หม่สาํหรับการเรียนรู้ สามารถประเมินสิงทีเกิดขึนได ้ 
      . .  การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Action Learning) การเรียนรู้จากการปฏิบติันัน
สร้างขึนจากความรู้และประสบการณ์ รวมทงัทกัษะของแต่ละบุคคลหรือทีม ทีมใชก้ารเรียนรู้เพือ
ปฏิบตัิโดยการปฏิบตัิเพอืตรวจสอบงานทียากหรือปัญหาในองคก์ร 

           .  ทกัษะและวนิยัในการเรียนรู้ประกอบดว้ย 

      . .  ความคิดเชิงระบบ (System thinking) เป็นวธีิการคิด การอธิบาย และการทาํ
ความเขา้ใจในปรากฏการณ์ทีเกิดขึนด้วยการเชือมโยงเรืองราวต่างๆอยา่งเป็นระบบ ความคิดเชิง
ระบบเป็นเครืองมือทีทรงพลังในการเอือต่อการเรียนรู้ของบุคคลในองค์กร เพราะองค์กร
เปรียบเสมือนเครือข่ายขนาดใหญ่ของศูนยย์อ่ย (Nodes) 
      . .  ความรอบรู้ส่วนตน (Personal Mastery) บุคคลทีมีความรอบรู้ส่วนตนจะ
แสดงถึงความชาํนาญพิเศษของผูท้ีมีความผูกพนัทีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) มีความ
กระตือรือร้น สนใจและใฝ่หาสิงใหม่ๆอยู่เสมอ มีความปรารถนาทีจะเพิมศกัยภาพของตนไปสู่
จุดมุ่งหมายและความสาํเร็จ  
      . .  การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Team Learning) สิงสาํคญั  ประการสาํหรับการ
เรียนรุ้ร่วมกนัเป็นทีม คือ ) มีความจาํเป็นทีจะตอ้งคิดอยา่งลึกซึงเกียวกบัประเด็นทีซับซ้อน ดงันัน
ทีมอาจเรียนรู้ว่าจะโยงศกัยภาพทางความคิดทีหลากหลายให้เป็นความคิดทีชาญฉลาดและเป็นหนึง
เดียว ) มีความจาํเป็นในการคิดสิงใหม่และประสานปฏิบติั ) มีความสามารถในการส่งเสริมและ
กระตุน้การเรียนรู้ของผูอื้นในทีม  
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      . .  แบบแผนความคิด (Mental Model) เป็นความสามารถทีจะดําเนินการ
สนทนาเพือการเรียนรู้ทีจะเรียนรู้และแสวงหาความสมดุล เปิดกวา้งกับความคิดทีมีคุณภาพ สร้าง
ความคิดทีเปิดเผยส่งอิทธิพลต่อทีอืน และเป็นภาพหรือมุมมองทีมีต่อเหตุการณ์และสถานการณ์  
      . .  วิสัยทศัน์ร่วม (Shared Vision) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันเป็นสิงทีมีค่า
สาํหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นการสร้างทศันะของความร่วมมือกันอยา่งยึดมันของบุคลกรใน
องคก์รเพอืพฒันาภาพในอนาคต 

      . .  การโตต้อบการสนทนาอย่างมีแบบแผน (Dialogue) การสนทนาเป็นการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีเวทีทีจะพูดคุยแลกเปลียนกนัในเรืองงาน เพือช่วยกันคน้หาวิธีใหม่ๆในการ
ทาํงาน แลกเปลียนข้อมูล ความรู้ซึงกันและกัน ส่งเสริมให้บุคลกรมีโอกาสและกล้าแสดงความ
คิดเห็น 

       . การปรับเปลียนองคก์ร (Organization Transformation) ในการปรับเปลียนองคก์รให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นัน  องค์กรต้องปรับเปลียนอย่างมาก  สําหรับองค์ประกอบย่อย 
ประกอบดว้ย  
           .  โครงสร้างองคก์ร (Structure) แนวทางในการจดัการโครงสร้างองคก์รมีสิงทีตอ้ง
คาํนึงถึง ดงันี ) ปรับปรุงลาํดบัขนัในแนวราบ (Flat Hierarchy) ) ลดการแบ่งแยกโดยการมองให้
เป็นองคร์วม (Holistic) ) จดัองคก์รและดาํเนินงานให้เป็นรูปแบบโครงการ (Project Form) ) สร้าง
เครือข่ายทงัภายในและภายนอกองคก์ร ) จดัการแบบเจา้ของกิจการ (Entrepreneurial) ) ถอนราก
โครงสร้างแบบราชการทีมีความยดืหยุน่นอ้ย (Bureaucracies) 
           .  วิสัยทศัน์ขององคก์ร (Vision) วิสัยทศัน์เป็นภาพอนาคตและความตอ้งการทีมุ่ง
ไปสู่ความปรารถนาของสมาชิกทงัองคก์ร ซึงองคแ์ห่งการเรียนรู้จะตอ้งเป็นองคก์รทีสมาชิก ทุกคน
ไดรั้บการพฒันาวสิยัทศัน์ของตนให้สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ร่วมขององคก์ร 

           .  วฒันธรรมองค์กร (Culture) เป็นความเชือ ความคิด และวิธีปฏิบัติของคนใน
องคก์ร วฒันธรรมองคก์รจะช่วยสร้างและวางแนวทางของพฤติกรรม และการรับรู้ในสิงทีนิยมปฏิบติั
กนัในองคก์รแห่งการเรียนรู้ วฒันธรรมองคก์รจะเป็นสิงหนึงของการเรียนรู้ ทีสมาชิกจะตอ้งมีการ
รับรู้ถึงสภาวะขององคก์รวา่อยูใ่นช่วงทีประสบความสาํเร็จหรือภาวะวกิฤต  
          .  กลยทุธข์ององคก์ร (Strategy) ตอ้งมีการนาํกลยทุธท์ีมีประสิทธิภาพมาใช ้เพือสร้าง
องคก์รแห่งการเรียนรู้ใหป้ระสบผลสาํเร็จอยา่งรวดเร็ว 
       .การเสริมสร้างอํานาจบุคคล  (People Empowerment) การเรียนรู้ในองค์กรที มี
ประสิทธิภาพบุคคลตอ้งได้รับการเสริมอาํนาจในการทาํงานและการเรียนรู้ องคป์ระกอบของการ
เสริมอาํนาจบุคคลประดว้ยสมาชิกดงันี 
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           .  บุคลากร (Employee) หลกัในการปฏิบตัิในการเสริมอาํนาจให้กบัประชากรคือ ) 
ปฏิบติัต่อบุคลากรในฐานะผูเ้รียนรู้ มีความสามารถและมีวุฒิภาวะ ) ส่งเสริมให้บุคลากรมีอิสระ มี
กาํลงั ความสามารถและความกระตือรือร้น ) มอบหมายงานโดยให้ทงัอาํนาจและความรับผิดชอบ
สูง ) ใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการพฒันากลยทุธ์และการวางแผน ) พยายามทาํให้เกิดความสมดุล
ระหวา่งความตอ้งการของบุคลากรและองคก์ร 

           .  ผูน้ํา/ ผูบ้ริหาร (Leaders/Managers) ผูบ้ริหารจะเปลียนจากการควบคุมบุคคลอืน
ไปสู่การมอบอาํนาจแก่บุคคลอืน มีกระบวนการทาํงานทีเป็นระบบ สร้างโครงสร้างแบบเครือข่าย 
สามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยีได้ และมีบทบาทใหม่ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ อาทิ เป็นผูส้อน ผู ้
ชีแนะ และพเีลียง เป็นตน้ 

           .  ลูกคา้ ( Customers) ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ จะตระหนักว่าลูกคา้สามารถเป็น
แหล่งกาํเนิดของขอ้มูล ข่าวสาร และความคิดต่างๆ ดงันันองคก์รควรดาํเนินการ ) แสวงหาโอกาส
ในการฝึกอบรมและเสริมการเรียนรู้ใหก้บัลูกคา้ เพอืศึกษาลูกคา้และผลิตภณัฑข์องลูกคา้ ) ส่งเสริม
และสนับสนุนความคาดหวงัของลูกคา้ นํามาปรับปรุงคุณภาพสินคา้และบริการ ) คน้หาขอ้มูล
ป้อนกลบั คาํแนะนาํ และการปรึกษากบัลูกคา้และคู่คา้ดว้ยความกระตือรือร้น 

           .  คู่คา้/คู่ขาย (Suppliers and Vender) ความสาํเร็จขององคก์รทีมีเครือข่ายทางธุรกิจ 
ไม่เพียงพอแค่พนักงานและลูกคา้ แต่รวมถึงคู่คา้ การยอมให้ผูอื้นทีเกียวขอ้งทางธุรกิจได้เรียนรู้
ร่วมกนัเกียวกบัสินคา้และบริการ และนโยบายต่างๆเช่นเดียวกบัการจดัการ หรือทกัษะทางเทคนิค 
สามารถสร้างคุณค่าใหก้บัทุกคนในระยะยาว 

           .  พนัธมิตรหรือหุ้นส่วน (Alliances) องคก์รส่วนใหญ่สร้างพนัธมิตรกบับริษทัทีทาํ
ธุรกิจในลักษณะเดียวกัน เพือจุดมุ่งหมายของการเพิมกําไรและส่วนแบ่งการตลาด หรือตัดลด
ค่าใช้จ่าย ลดเวลา และการเมือง การเรียนทีจะพิจารณาจากพนัธมิตร ได้แก่สติปัญญาของลูกค้า 
กระบวนการและนโยบายการปฏิบติั ความแตกต่างดา้นวฒันธรรมเป็นตน้ 

           .  ชุมชน (Communities) การมีส่วนร่วมของชุมชนมีประโยชน์และเป็นส่วนหนึง
ของกระบวนการเรียนรู้ อาทิ  เป็นการเพมิภาพลกัษณ์ขององคก์รในชุมชน  เป็นการสร้างความสนใจ
ของชุมชนดา้นการทาํงาน  เป็นการเพมิคุณภาพชีวติของคนในชุมชน  เป็นการเตรียมกาํลงัในอนาคต 
และเป็นโอกาสในการแลกเปลียนและแบ่งปันทรัพยากรต่างๆในชุมชน 

       . การจดัการความรู้(Knowledge Management) การจัดการความรู้เป็นองค์ประกอบ
สาํคญัขององคก์รแห่งการเรียนรู้ และความรู้กลายเป็นสิงสาํคญัขององคก์รสมยัใหม่ องคป์ระกอบนี
ประกอบไปดว้ย 
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           .  การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) องคก์รสามารถแสวงหาความรู้จาก
แหล่งต่างๆไดจ้ากทงัภายในและภายนอกองคก์ร 

           .  การสร้างความรู้  (Knowledge Creation) การสร้างความรู้นนัสามารถสร้างไดใ้น
หลายรูปแบบ อาทิ การสร้างความรู้โดยถ่ายทอดความรู้ทีตนเองรู้กับผูอื้น สร้างความรู้จากการ
รวบรวมความรู้และสังเคราะห์ความรู้ทีมีอยู่ สร้างความรู้โดยนาํความรู้ทีองคมี์อยู ่ผนวกกบัความรู้
ของแต่ละบุคคล ให้เกิดเป็นความรู้ใหม่และแบ่งปันไปทวัทงัองคก์ร สร้างความรู้ขึนจากการปฏิบติั 
การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ และจากการทดลอง เป็นตน้  
           .  การจดัเก็บความรู้ (Knowledge Storage) องค์กรต้องกําหนดความรู้ทีตอ้งการ
จดัเก็บ โดยใช้วีการต่างๆ ควรจาํแนกและจดัเก็บขอ้มูลไวอ้ยา่งเป็นระบบทีสามารถนํามาใชอ้ย่าง
ถูกตอ้งและรวดเร็ว 

           .  การถ่ายโอนและใชค้วามรู้ ( Knowledge Transfer and Utilization) การถ่ายโอน
ความรู้และการใชป้ระโยชน์จากความรู้เป็นสิงจาํเป็นสาํหรับองคก์ร ความรู้ควรไดรั้บการเผยแพร่และ
ถ่ายทอดในองคก์รอยา่งรวดเร็วและทวัถึง  
       . การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี(Technology) เทคโนโลยเีป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัในการ
สร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ หากองคก์รใดมีความสามารถดา้นเทคโนโลย ีก็จะสามารถกา้วลาํหน้า
องคก์รอืนๆ องคป์ระกอบนีประกอบดว้ย 

           .  เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) หมายถึงเทคโนโลยทีีเกียวขอ้ง
กบัการจดัเก็บ ประมวลผล รวมถึงเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ เทคโนโลยสืีอสารคมนาคม 

           .  เทคโนโลยเีพือการเรียนรู้ (Technology-Based Learning) องคก์รแห่งการเรียนรู้จะ
ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย และระบบวีดีทศัน์ มีการโตต้อบและการเรียน
ทางไกล มีการจดัหาอุปกรณ์สือสารทีติดต่อไดท้งัทางเดียวและสองทางระหว่างผูใ้ห้การศึกษากบัผู ้
เรียนรู้ 

           .  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทีสนับสนุนการปฏิบตัิงาน (Electronic Performance Support 

Systems) ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน เป็นไปได้ทงัการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่ใช่
อิเล็กทรอนิกส์ ซึงจะช่วยสนบัสนุนบุคลกรในการเรียนรุ้และการปฏิบติังาน 

       ลกัษณะขององคก์รทีมีการเรียนรู้นนั Marquardt and Reynolds ( : - ) ไดก้ล่าวไว้
วา่มี  ลกัษณะ ดงันี 

       .โครงสร้างทีเหมาะสม (Appropriate Structure) ไม่มีขันตอนการบังคับบญัชามาก
เกินไป มีลักษณะ “จิวแต่แจ๋ว” ยืดหยุน่คล่องตวั มีคาํพรรณนาหน้าทีความรับผิดชอบของงานใน
ตาํแหน่งทียดืหยุน่ เอือต่อการจดัตงัทีมงานได ้มีโครงสร้างแบบองคร์วมทีมีองคป์ระกอบทีทาํหน้าที
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ของตนอยา่งประสานสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบอืนๆ อยา่งแยกเป็นอิสระจกกนัไม่ได ้และมีลกัษณะ
แบบทีมขา้มสายงาน เพอืสร้างกระบวนการเรียนรู้เป็นทีม และพฒันาวธีิการใหม่ๆทีเชือถือได ้ 
       . มีวฒันธรรมการเรียนรู้ในองคก์ร (Corporate Learning Culture) การมีบรรยากาศที
ส่งเสริมการทดลองทาํสิงใหม่ๆ แมจ้ะเสียงต่อการผิดพลาดบา้งก็ตาม ซึงการวดัผลสาํเร็จการเรียนรู้ 
พจิารณาจากการบูรณาการความคิดทงัหมดขององคก์รเขา้ดว้ยกนั วฒันธรรมองคก์รตอ้งช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ในเรืองความตระหนกัในตนเอง การไตร่ตรอง และการสร้างสรรคส่์งเสริมให้มีการเรียนรู้
จากประสบการณ์ โดยใหค้นมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย สนบัสนุนให้มีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั 
รวมทงัมีโอกาสในการพฒันาตนเองทุกคน รวมทงัการสนับสนุนดา้นขวญักาํลังใจและการเงินใน
องคก์ร 

       . การเพิมอาํนาจและการรับผิดชอบในงาน (Empowerment) การสนับสนุนและเปิด
โอกาสใหบุ้คลากรมีการเรียนรู้ มีอิสระในการตดัสินใจ ลดความรู้สึกตอ้งพึงพิงผูอื้นในการแกปั้ญหา 
ขยายความในการเรียนรู้ของตนให้บงัเกิดผลงอกงาม สร้างสรรคอ์ยา่งเต็มทีกระจายความรับผิดชอบ 
และการตดัสินใจแกปั้ญหาไปสู่ระดบัล่าง หรือผูป้ฏิบติัเพือให้มีศกัยภาพในการเรียนรู้ภายในใตก้ล
ยทุธแ์ละแผนการขององคก์ร 
       . การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (Environment Scanning) คาดคะเนการเปลียนแปลงทีมี
อาจจะมีผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มองคก์ร ไหวตวัให้ทบักบัการเปลียนแปลง แสดงท่วงทีในธุรกิจ
ตนเองใหมี้นยัสาํคญัแก่สงัคม เลือกเป้าหมายในสภาพแวดลอ้มทีองคก์รมุ่งทีจะปฏิสมัพนัธด์ว้ย 

       . ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างและถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Creation and Transfer) หน้าที
การสร้างนวตักรรมองค์ความรู้ใหม่ๆ มิใช่เป็นเพียงหน้าทีของนักวิจยัและพฒันาทรัพยากรมนุษย์
เท่านนั ในองคก์รแห่งการเรียนรู้ผูป้ฏิบติัทุกคนจะมีบทบาทส่งเสริมความรู้ เรียนรู้จากส่วนอืน ฝ่ายอืน
จากเครือข่ายสัมพนัธ์ติดต่อผ่านช่องทางการสือสารและเทคโนโลยต่ีางๆมีการแลกเปลียนข่าวสาร
ระหวา่งกนั มีการสร้างความรู้ใหม่ นอกจากจะเกียวขอ้งกบัข่าวสารภายนอกแลว้ ยงัรวมถึงการเรียนรู้
และการหยงัทางความคิดของแต่ละบุคคลในองคก์รอีกดว้ย 

       . มีเทคโนโลยสีนับสนุนการเรียนรู้  (Learning Technology) ประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยีที
เหมาะสมเพือช่วยในการปฏิบติังานในกระบวนการเรียนรู้อย่างทวัถึง และให้มีการเก็บประมวล
ถ่ายทอดขอ้มูลอย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและสถานการณ์ เช่น มีการใช้
เทคโนโลยกีารสือสารสารทางไกล เทียบเคียงกบัการทาํงานของมนุษยเ์พือช่วยถ่ายโอนความรู้ทวัทงั
องคก์ร สร้างเครือข่าย สร้างฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมเพือพฒันาบุคลากรโดยการเรียนรู้
จากประสบการณ์ของตนเอง 



 28 

 

       . มุ่งเน้นคุณภาพ (Quality) การทีองค์กรให้ความสําคัญกับการบริหารเชิงคุณภาพ
โดยรวมทีเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนือง ซึงทาํให้ผลการเรียนรู้โดยตงัใจและไม่ตงัใจกลายเป็น
ผลงานทีดีขึน 

       . กลยุทธ์ (Strategy) กระบวนการเรียนรู้จะเป็นไปอย่างมีกลยุทธ์ทังในด้านการ
ดาํเนินการและการประเมินผูบ้ริหารจะเป็นตวักาํหนดแนวทางปฏิบติัหรือคาํตอบไวใ้ห ้

       . บรรยากาศทีสนบัสนุน (Support Atmosphere) บรรยากาศทีมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิติใน
การปฏิบติังาน นันคือ ให้เขาไดพ้ฒันาศกัยภาพของเขาไดอ้ยา่งเต็มที เคารพศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์
ยอมรับในความแตกต่างของบุคคล ใหค้วามเท่าเทียมกนัเสมอ ใหค้วามเป็นอิสระสร้างบรรยากาศและ
แรงงานทีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม โดยมีความสมดุลระหวา่งความตอ้งการของบุคลากรและ
องคก์ร 

       . มีการทาํงานเป็นทีม (Teamwork and Networking) การตระหนักถึงความร่วมมือ การ
แบ่งปัน การทาํงานเป็นทีม การทาํงานเป็นเครือข่าย เป็นการทาํงานทีมิใช่เพียงแต่เป็นหารแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าอยา่งหนึง แต่ตอ้งร่วมมือแกปั้ญหาอยา่งต่อเนือง ในระยะยาว และริเริมสิงใหม่ๆ
สร้างการแข่งขนัและการสร้างพลงัร่วมกนัจะทาํใหอ้งคก์รอยูร่อดและเจริญเติบโต 

       . การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั (Vision) วิสัยทศัน์จะเป็นแรงผลกัดนัในการปฏิบติังานมุ่งสู่
เป้าหมายอยา่งมีเจตจาํนงอยา่งผูกพนับนพืนฐานของค่านิยม ปรัชญา ความคิด ความเชือทีคลา้ยคลึง
กนั ส่งผลใหมี้การร่วมกิจกรรมทีมีจุดหมายเดียวกนัในทีสุด 

       จากการศึกษาทฤษฎีต่างๆขา้งตน้ ผูว้ิจยัเลือกศึกษาองค์ประกอบขององค์กรแห่งการ
เรียนรู้ตามหลกัวินัย  ประการ ของ Peter M. Senge ซึงแบ่งเป็น  องคป์ระกอบ คือ มุ่งสู่ความเป็น
เลิศ (Personal Mastery) รูปแบบวธีิการคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง (Mental Models) การสร้างและการ
สานวสิยัทศัน์ (Shared Vision) การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Team Learning) และ ความคิดความเขา้ใจ
เชิงระบบ (System thinking)           
                                                                                                                                                                                         
 แนวคดิทุนทางสังคม 
       ทุนทางสังคม หรือ Social Capital นนัไดป้รากฏขึนครังแรกในการอภิปรายของ Lyda 

Judson Hanifan ใน Rural Communities Centres  ( ,อา้งถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์, ) ซึงได้
อภิปรายถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ทีสามารถพบเห็นไดใ้นชีวิตประจาํวนัของคน เช่น สิงทีเกียวกบัการ
สร้างภาพลกัษณ์ทีดี (Good Will) การสร้างมิตรภาพ (Fellowship) ความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy) 
และการติดต่อสมัพนัธท์างสงัคม (Social Relationships) ระหวา่งบุคคล ครอบครัว และเครือญาติ อนั
ทาํใหเ้กิดหน่วยงานสงัคมขึนมา Hanifan ไดก้ล่าววา่ การสร้างทุนทางสงัคมขึนในชุมชนจะตอ้งมีการ
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สมทบทุนก่อน กล่าวคือ คนในชุมชนตอ้งมีมิตรภาพทีดีต่อกนัและตอ้งเป็นส่วนหนึงของกลุ่มซึงมี
ขนาดใหญ่กวา่ครอบครัว พร้อมทงัตอ้งมีการติดต่อสัมพนัธ์ฉันญาติมิตรกบัเพือนบา้น ทุนทางสังคม
จึงจะสะสมขึนมา  ซึงความสมัพนัธท์างสงัคมดีงกล่าวจะทาํใหค้นสามารถบรรลุถึงความตอ้งการทาง
สังคมทีตนเองตอ้งการ และยงัสามารถสนับสนุนให้ทุนทางสังคมเกิดศกัยภาพทีเพียงพอต่อการ
ปรับปรุงการดาํเนินชีวติของคนทงัชุมชนใหดี้ขึนมาได ้ในลกัษณะนีโดยภาพรวมแลว้ ชุมชนจะไดรั้บ
ประโยชน์จากความร่วมมือของสมาชิกทุกคน ในขณะทีสมาชิกเองก็จะไดรั้บประโยชน์จากการคบหา
สมาคมกนั อนัจะนาํมาซึงมิตรภาพ ความช่วยเหลือเกือกูลกนั และความเห็นอกเห็นใจกนั  
       ผูท้ีเริมสนใจดา้นนีต่อมาคือ Pierre Bourdieu and James Coleman โดยงานของ Pierre 

Bourdieu เริมในทศวรรษ  ซึงไดใ้หค้วามหมายทุนทางสังคมไวว้่า เป็นประโยชน์ (Benefit) และ
โอกาส (Opportunity) ทีเพมิขึนสู่ประชาชนทีเป็นสมาชิกสงัคมนนัๆ ขณะที James Coleman ไม่ไดใ้ห้
ความหมายไวอ้ยา่งชดัแจง้ว่าทุนทางสังคมคืออะไร แต่มุ่งเป้าหมายไปทีการเกิดทรัพยากรรวมของ
บุคคลแต่ละคนจากความผกูพนัทางสงัคมร่วมกนั (Social Tie) Coleman ยงัชีให้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหวา่งทุนทางสงัคมกบัทุนทางการเงิน (Financial capital) และทุนมนุษย ์(Human capital) โดยทีทุน
ทางสังคมนันจะแฝงอยูใ่นลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationships) ซึงมี
ลกัษณะเป็นนามธรรมและมองเห็นไดไ้ม่ชดัเจนนกั จึงยากต่อการอธิบายใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เพราะ
มีส่วนเกียวขอ้งทางจิตใจ (พรีะ ลิวลม, )  
       ในระยะต่อมาก็มีนกัวชิาการทีสาํคญัอยา่งเช่น Robert D.Putnum ( ) ไดเ้สนอแนวคิด
เกียวกบัเรืองประชาสงัคม (Civil Society)พร้อมทงัเขียนบทความเรือง “Bowling Alone” ในการศึกษา
ของ Putnum พบว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วง  ทศวรรษทีผ่านมา ชาวอเมริกนัมีความสนใจ
เรืองทางสงัคม (การเขา้ร่วมกลุ่ม การมีกิจกรรมร่วมกนั) หรือกิจกรรมลดน้อยลงอยา่งมากเมือเทียบ
กบัในอดีตทีผา่นมา ซึงPutnum เห็นวา่น่าจะเกิดจากสาเหตุทีสาํคญัคือการขาดแคลนในสิงที Putnum 

เรียกว่า “ทุนทางสังคม” ผลจากการที Putnum ได้ชูประเด็นและเสนอแนวคิดทุนทางสังคม และ
ชีให้เห็นว่าสังคมอเมริกาสนใจกิจกรรมทางสังคมลดน้อยลง ได้จุดประกายการถกเถียงทงัในเชิง
วชิาการและทางปฏิบติักบัผูส้นใจอยา่งกวา้งขวาง โดยมีทงัผูส้นบัสนุนและโตแ้ยง้แนวคิดดงักล่าว ทาํ
ใหเ้ป็นประเด็นทีถกเถียงกนัอยา่งมากและส่งผลต่องานวชิาการอีกหลายประการตามมา  
       นอกจากนีแลว้ องคก์รทีสาํคญัระดบัโลกคือธนาคารโลก (World Bank) ก็ไดเ้ริมนาํคาํว่า 
ทุนทางสังคมไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางมากขึน มีการนาํไปใชท้งับริบททางเศรษฐกิจ การพฒันาสังคม 
และการบริหารจดัการเพอืพฒันาองคก์ร ซึงการทีองคก์รระดบัโลกใหค้วามสาํคญัและความสนใจทุน
ทางสงัคม นบัเป็นมูลเหตุสาํคญัทีทาํใหทุ้นทางสงัคมหรือ Social Capital นนัไดรั้บความสนใจและคาํ
วา่ ทุนทางสงัคม ก็มีการนิยามกนัอยา่งแพร่หลายในโอกาสต่อมา  
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       Hirachman ( , อา้งถึงใน วรวฒิุ โรมรัตนพนัธ,์ : ) เปรียบเทียบทุนทางสังคมว่า 
เปรียบเสมือนทรัพยากรทางศีลธรรม (Moral resource) ทีใชไ้ม่มีวนัหมด อยา่งไรก็ตามทรัพยากร
ประเภทนีจะไม่มีประโยชน์เลย ถา้ไม่ถูกนาํมาใช ้ซึงต่างจากทุนทางกายภาพ (Physical capital) และ
ทุนอืนๆทวัไปทีเคยมีใช ้(Conventional Capital) เพราะทุนเหล่านนัหมดเมือถูกนาํมาใช ้

       Francis Fukuyama ไดอ้ธิบายรายละเอียดของทุนทางสังคม กล่าวคือ ทุนทางสังคมเป็น
ชุดของค่านิยมทีไม่เป็นทางการ (Set of Informal Values) หรือบรรทดัฐานจารีตทีมีร่วมกนั (Norms 

Shared) ระหว่างสมาชิกในกลุ่มซึงจะทาํให้เกิดความร่วมมือกนั Fukuyama ยงัไดอ้ธิบายเพิมอีกว่า 
การมีค่านิยมและบรรทดัฐานจารีตร่วมกัน ไม่ได้หมายความว่าสิงเหล่านันจะเป็นทุนทางสังคม
ทงัหมด เพราะค่านิยมบางอยา่งอาจเป็นสิงทีถูกตอ้งก็ได ้ดงันนั ค่านิยมและบรรทดัฐาน จารีต ทีจดัว่า
เป็นทุนทางสังคมได้ จะตอ้งเป็นสิงทีสอดคล้องกับศีลธรรมความดีงาม (Virtues) จากคาํอธิบาย
ดงักล่าวทาํใหเ้ห็นความชดัเจนของทุนทารงสงัคมมากขึนวา่ การช่วยเหลือกนั การไวว้างใจ ความอือ
อาทรต่อกัน การมีปฏิสัมพนัธ์ในลักษณะต่างๆ จะตอ้งอยู่บนพืนฐานของประโยชน์ส่วนรวม และ
ความดีงามร่วมกนั แต่ถา้มีการนาํมาใชเ้พอืประโยชน์เฉพาะกลุ่มและทาํร้ายสงัคมแลว้ไม่ถือวา่เป็นทุน
ทางสงัคม 

       ธนาคารโลก หรือ World Bank ไดก้ล่าวถึงทุนทางสังคม แต่ไม่ไดใ้ห้ความหมายไวอ้ยา่ง
ชัด เจน  โดยธนาคารโลกกําหนดให้ทุนทางสังคม  คือ  สถาบัน  ( Institutes)  ความสัมพันธ ์
(Relationships) และบรรทดัฐาน/จารีต (Norms) ซึงเป็นลกัษณะทีเป็นทงัคุณภาพและปริมาณของการ
ปฏิสมัพนัธข์องผูค้นในสงัคม ธนาคารโลกยงัไดอ้ธิบายเพิมเติมอีกว่า ทุนทางสังคมนันไม่ใช่จาํนวน
ของสถาบนั/องคก์รทีมีอยูใ่นสังคม แต่มนัคือกาวทีเชือมสถาบนั/องค์กรเหล่านีเขา้ดว้ยกัน    (The 

World Bank,1999) นอกจากนีธนาคารโลกยงัมองเรืองของนายทุนทางสังคมแบ่งออกเป็น  มุมมอง 
คือมุมมองกวา้งและมุมมองแคบ โดยมุมมองแคบจะมองความสัมพนัธ์ในแนวราบ และมองในเชิง
บวกเท่านนั ในขณะทีถา้มองมุมมองกวา้งจะมองความสมัพนัธท์งัในแนวราบและแนวดิงรวมทงัมอง
ในเชิงบวกและเชิงลบ นอกจากนัน New Hampshire Charitable Foundation  ยงัไดอ้ธิบายว่า ทุนทาง
สงัคมในเชิงนามธรรม หรือความรู้สึกวา่ ทุนทางสังคมเป็นความสัมพนัธ์ของสมาชิกทีมีความโยงใย
ระหว่างกนั (Web of Relationships) ทาํให้เกิดความรู้สึกทีอยากจะติดต่อ/พบปะพูดคุยกนั (Sense of 

Connection) โดยสิงดงักล่าวนีอยูบ่นพืนฐานของการเคารพซึงกนัและกัน (Mutual Respect) ความ
ไวว้างใจกัน (Trust) และการต่างตอบแทนซึงกันและกัน (Reciprocity) จึงอาจกล่าวได้ว่า ทุนทาง
สังคมเป็นเสมือนสิงทีเชือมโยงให้มีการติดต่อกนั (Bridge) ระหว่างคนทีมีความแตกต่างกนัในดา้น
ต่างๆ อาทิ ผิวพรรณ เชือชาติ อาย ุหรือรายได้ ฯลฯ และยงัสร้างความสัมพนัธ์ทีแน่นแฟ้น (Bond) 
ระหว่างคนทีอยูใ่นชุมชนให้มีจุดร่วมเดียวกนั จะเห็นไดว้่า ทุนทางสังคมเป็น Social Ware ทีจาํเป็น
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ต่อการอยูร่อดของสงัคมในทุกๆแห่งและเวลา ถา้ไม่มีทุนทางสงัคมแลว้ สงัคมก็อาจจะล่มสลายไดใ้น
ทีสุด 

       อเนก นาคะบุตร( : ) ผูอ้าํนวยการสาํนักงานกองทุนเพือสังคม  ไดก้ล่าวไวว้่า ทุน
ทางสงัคมเป็นคุณค่าเดิมทีมีอยูแ่ลว้ในสังคมไทย และสามารถก่อให้เกิดพลงัในการขบัเคลือนชุมชน
ได ้โดยทีทุนทางสงัคมนนัจะช่วยใหชุ้มชนมีความเท่าทนัต่อปัญหาและสามารถจดัการกบัปัญหาของ
ชุมชนไดเ้อง ซึงพลงังานทีทาํใหเ้กิดสิงเห่านีไดค้ือพลงังานแห่งปัญญาหรือความรู้ซึงจะช่วยให้ชุมชน
สามรถพงึพาตนเองไดจ้ริงและยงัยนื ตามทศันะดงักล่าวไดพ้ยายามชีให้เห็นว่า ทุนทางสังคม เป็นสิง
ทีมีอยูแ่ลว้ไม่ตอ้งไปสร้างหรือหามาใหม่ โดยประเด็นทีสาํคญัคือ ปัญญาทีจะจดัการกบัภาวการณ์ได ้

       ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม ( ) ไดอ้ธิบายว่า ทุนทางสังคมถือว่าเป็นนามธรรม หมายถึง 
ความเข้มแข้งของชุมชนท้องถิน ความสามัคคี การรวมพลัง การมีองค์กร มีหน่วยทีจะจัดการ 
จดัระบบต่างๆในชุมชน มีศิลปวฒันธรรม มีจุดรวมใจ มีศีลธรรม มีความสมัครสมานรักใคร่กลม
เกลียวกนั  สิงเหล่านีเรียกวา่ ทุนทางสงัคม ซึงจะเป็นพนืฐานของทอ้งถินและชุมชนให้เกิดการพฒันา
ทีเขม้แขง้อยา่งจริงจงัและยงัยนื 

       นิธิ เอียวศรีวงศ์ ( , ) ได้มองว่าทุนทางสังคมว่า ทุนทางสังคมของคนไทย ไม่ใช่มี
ความหมายเพยีงแต่คุณภาพของคนไทย สังคมทีอนามยัดี การศึกษาและมีสมรรถในการผลิตเท่านนั 
คนไทยยงัมีทุนทางสงัคมอีกมากมายเพยีงแต่ไม่มีโอกาสพฒันาดา้นความเปลียนแปลงทีเกิดขึน ไดแ้ก่  
       . ความสัมพนัธ์ทีดีของครอบครัว เครือญาติ กับผูอื้น เช่น แรงงานคืนถิน ตอ้งอาศัย
ครอบครัว และเครือญาติในการดาํรงชีวติ 

       . ความรู้ทีเกิดจากการเรียนรู้จากครอบครัวและชุมชนสามารถปรับและเป็นส่วน
สนบัสนุนในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมใหม่ได ้

       . ความรู้พนืฐานเกียวกบัสุขภาพ เช่น สมุนไพร หมอพนืบา้น 

       . การรวมกลุ่มเป็นองคก์รประชาชนในชุมชน 

       . การมีความสุขจากความสงบสนัโดษ 

       . การมีเศรษฐกิจทีหมุนเวยีนอยูใ่นชุมชน เช่น จา้งงานคนในชุมชน บริโภคทรัพยากร  
       ประเวศ วะสี ( ) ไดใ้หค้วามหมาย ทุนทางสงัคมไวอ้ยา่งสนัๆแต่ครอบคลุมวา่      ทุน
ทางสงัคม หมายถึง การทีคนมารวมกนั เอาความดีมารวมกนั และความรู้มารวมกนั ซึงทุนทางสงัคมนี
จะเป็นพลงัทางสงัคมในการแกปั้ญหาของสงัคมได ้ 
       อมรา พงศาพชิญ ์( : - ) ไดใ้ห้ความหมาย ทุนทางสังคม ไวว้่า ทุนทางสังคม คือ 
ความสมัพนัธท์างสงัคมในแนวตงั ระหวา่งบุคคล สถาบนัและ/หรือองคก์รต่างๆ ทงัในรูปปัจเจก กลุ่ม
และเครือข่าย ทงันีค่านิยม บรรทดัฐานทีสงัคมยดึถือซึงมีผลต่อวธีิการผลิตในระดบัครอบครัว ชุมชน 
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และประชาสังคม นอกจากนียงัไดก้ล่าวถึง ทุนทางสังคมโดยการเชือมโยงความสัมพนัธ์ในระบบ
อุปถมัภ ์ทีมีค่านิยมในการตอบแทนบุญคุณ ซึงเป็นการแลกเปลียนแบบไม่เท่าเทียมกนั รวมทงัการมี
เครือข่ายการตอบแทนและใชป้ระโยชน์ร่วมกนั และไดก้ล่าวถึงการนาํแนวคิด ทุนทางสงัคม ไปขยาย
ใหก้บัการพฒันาในปัจจุบนั ตามทศันะของอมรา ดงักล่าวไดใ้หค้วามหมายไวใ้นเชิงความสัมพนัธ์ทงั
ในแนวตงัและแนวนอนทีส่งผลต่อพฤติกรรมของสงัคม  
       ชยัอนนัต ์สมุทรวณิช ( ) ไดก้ล่าวถึง ทุนทางสงัคม ไวใ้นมิติทางการเมืองซึงเป็นเรือง
เกียวกับอาํนาจ ว่า สังคมไทยในปัจจุบนัเป็น “สังคมหลังยุครัฐธรรมนูญ” (Post Constitute) ที
รัฐธรรมนูญมีความหมายและความสาํคญัมากเหลือเกินจนไดแ้ปรสภาพกลายเป็นทุนทางสังคมไป
แล้ว ความเป็นทุนทางสังคมของรัฐธรรมนูญ   มีผลทําให้รัฐบาลทีได้อํานาจจากการใช้
รัฐธรรมนูญฉบบันี มีทุนทางสังคมทีรัฐบาลเผด็จการทหาร (รวมถึงรัฐบาลชุดอืนๆ) ไม่มีนันคือ 
ความชอบธรรม ซึงรัฐบาลจะสามารถใชทุ้นทางสังคมนีไดดี้โดยการสร้างมูลค่าเพิมให้แก่ความชอบ
ธรรม ได้ก็ต่อเมือรัฐบาลไม่ทาํการปกครองในความหมายดังเดิม แต่ตอ้งจดัการบา้นเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันนั ความชอบธรรมจึงเป็นทุนทางสังคม ส่วนประสิทธิภาพนันเป็นปัจจยัเกือหนุน 
การสะสมการเพิมพูนทุนทางสังคม นอกจากนี ชยัอนันต ์สมุทรวาณิช ยงัไดก้ล่าวเพิมเติมอีกว่า ยุค
หลงัรัฐธรรมนูญนนัมีผลต่อสงัคมไทยโดยรวม กล่าวคือ ทาํให้สังคมไทยหันกลบัมาทบทวนและให้
ความสนใจทุนทางสังคมมากขึน โดยเน้นการฟืนฟู รักษา ใชป้ระโยชน์ และสร้างเสริมเพิมพูนทุน
ทางสังคม อันได้แก่ ทุนมนุษย ์ทุนทางสถาบนั (ครอบครัว โรงเรียน สมาคม องค์กรอาสาสมัคร 
องคก์รชุมชนต่างๆ) และทุนทางวฒันธรรม จากความกายดงักล่าจะเห็นไดว้่า ชยัอนันต ์สมุทรวาณิช 
ไดพ้ยายามบอกถึงองคป์ระกอบของทุนทางสงัคมอีกดว้ย  
       วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์ ( : ) ไดก้ล่าวถึงแนวคิด ทุนทางสังคม ในปัจจุบนัเริมสูญ
หายไป นนัหมายความวา่ ความผกูพนัของคนในสงัคมหรือความช่วยเหลือเกือกูลกนัของคนในสังคม
ไดล้ดน้อยถอยลง ทาํให้ผูค้นในสังคมมีความรู้สึกโดดเดียวมากขึน ขาดความรักระหว่างสมาชิกใน
ชุมชนและในทีสุด ชุมชนหรือสังคมก็ขาดพลังในการแก้ปัญหา ให้แก่ตนอง หรือให้แก่ชุมชนที
ตนเองอาศยัอยู ่
       ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ ( : - ) กล่าวว่า ทุนทางสังคม หมายถึง ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม
ในลกัษณะการทาํงานร่วมกันเป็นเครือข่าย บนพืนฐานของความไวว้างใจซึงกนัและกัน (Mutual 

Trust) ของสมาชิก มีการกระทาํทีดีต่อกนัในลกัษณะต่างตอบแทนกนั (Reciprocity) ในระหว่างกลุ่ม
สมาชิก การทาํงานทีเกือกูลกนัทีไม่ใช่การแลกเปลียนทางการเงิน (Monetary Exchange) หรือการทาํ
สญัญาอยา่งเป็นทางการ (Formal Contract) ความช่วยเหลือหรือเกือกูลกนัส่วนใหญ่เกิดในลกัษณะไม่
เป็นทางการ (Informal Contract) คุณลกัษณะเช่นนี มีผลต่อภาคเศรษฐกิจและการจดัการในทางบวก 
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(Positive Externality) กล่าวคือ ความไวเ้นือเชือใจกนัส่งเสริมการแลกเปลียน คา้ขายไดง่้ายขึน ลด
ตน้ทุนการใชค้่าโสหุย้ ลดค่าใชจ่้ายในการกาํกบัและตรวจสอบ 

       กองทุนเพือสังคม (SIF) (อา้งถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์, : ) มองว่าทุนทางสังคม
เป็นทุนชุมชนอยา่งหนึงทีทาํใหชุ้มชนเขม้แขง็ ซึงประกอบไปดว้ย (ทุน) ฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ฐานทางวฒันธรรม ความเอือเฟือเผือแผ่ การหลอมจิตใจ หลอมความคิดและและการผนึกกาํลงั การ
สร้างทกัษะในการจดัการ รวมทงัการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั ซึงทงัหมดจะส่งเสริมให้เกิดความเอือ
อาทรและความสามคัคี ทีทาํให้คนทีมีความเสียสละทีจะทาํงานรวมกนั โยมีการรวมกาํลงัความคิด 
ความรู้ สติปัญญา  และความชาํนาญทีมีอยูไ่ปใชใ้นการจดัการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั                                                        
       อานันท ์กาญจนพนัธุ์ ( , อา้งถึงใน ไตรรันต ์โภคพลาภรณ์, ) กล่าวถึง ทุนทาง
สงัคมไวใ้นเชิงการจดัการวา่ ทุนทางสงัคม คือ วธีิคิด และระบบความรู้ในการจดัการวถีิของความเป็น
ชุมชน เช่น การจดัการทรัพยากร การจดัระบบความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับมนุษย  ์มนุษยก์ับ
ธรรมชาติ หรือมนุษยก์บัสิงเหนือธรรมชาติ  อานันทย์งัไดอ้ธิบายเพิมเติมอีกว่า ทุนทางสังคม เป็น
เรืองทีตอ้งอาศยัวธีิคิดเชิงซอ้นและเกียวขอ้งกบัระบบความรู้/ภูมิปัญญา อีกทงัตอ้งอาศยักฎเกณฑม์า
กาํกบัการใชค้วามรู้นนั  ซึงอาจเป็นในรูปของจารีต กฎหมาย หรือกฎเกณฑท์างสังคม พร้อมกนันนัก็
ตอ้งมีองคก์รทีเขา้มาทาํหนา้ทีจดัการเรืองนนั เช่น การใชท้รัพยากรต่างๆ การจดัการทุน เป็นตน้ 

       สุธรรม รัตนโชติ ( : ) ไดใ้หค้วามหมายทุนทางสังคมไวว้่า ทุนทางสังคม คือ ระบบ
สังคม (Social System) ทีมีลักษณะพิเศษทางสังคม (Social Features) เช่น เครือข่าย (Networks) 
ปทัสถาน (Norms) ความไวว้างใจ (Trust) หรือความสัมพนัธ์ (Relationships) และความเข้าใจ 
(Understanding) เป็นผูก้ระทาํ (Action) ทาํงาน (Working) ช่วยเหลือ (Helping) ปรุงแต่ง (Shaping) 
หรือใหก้ารสนบัสนุน(Facilitating) ให้สังคมบรรลุวตัถุประสงคม์ากขึน (Pursue more effectively) มี
ประสิทธิผลมากขึน (Work more effectively) การปฏิสัมพนัธ์ดีขึนทงัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(Shape social interaction) หรือความร่วมมือทีดีขึน (Better cooperation) 
       เสรี พงศพ์ิศ ( ) กล่าวว่า ทุนทางสังคม (Social Capital) หมายถึง  อยา่ง อยา่งแรก 
คือ ระบบคุณค่า ซึงประกอบด้วยคุณค่าทีร้อยรัดผูค้นเขา้ด้วยกัน ให้อยู่เป็นครอบครัว ชุมชน เป็น
กฎเกณฑ ์ระเบียบ จารีตประเพณี วถีิปฏิบติัของชุมชน จะเรียกว่า “ผี” “ขวญั” หรืออะไรก็แลว้แต่ ซึง
เชือมโยงคนกบัธรรมชาติ กบัคนอืน เป็นพีเป็นน้อง เป็นกลุ่มเป็นก่อน ไม่อยูแ่บบตวัใครตวัมนั ทุน
ทางสังคมเป็นคุณธรรมต่างๆ ความไวใ้จกัน ความเอืออาทรต่อกัน การพึงพาอาศยักัน เป็นพรหม
วหิารสี (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ทีทาํใหมี้ความสมัพนัธท์ีดีต่อกนั อยา่งทีสอง ทุนทางสงัคมเป็น
รูปธรรมทีคุณค่าดีงามเหล่านนัรอยรัด จดัระเบียบให้ปรากฏออกมา เป็นสถาบนัครอบครัว สถาบนั
ชุมชน สถาบนัหมู่บา้น สถาบนัศาสนา สถาบนัพระมหากษตัริย ์วนันีมีมากมายหลายสถาบนัทาง
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สงัคม รวมถึงชมรม สมาคม ขบวนการ เครือข่าย ทีรวมเอาผูค้นเขา้มาร่วมกนัดว้ยวตัถุประสงคบ์าง
ประการ และดาํเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกนั สังคมไทยมีทุนทางสังคมมากมาย เสียดายว่าคนไทยเรา     
“ไม่ค่อยเชือ ไม่ค่อยรู้ ไม่ค่อยเห็น” จึงไม่ค่อยไดเ้อามาใช ้หรือถา้หากรู้และเอามาใชก้็จะใชแ้บบ “ทือ” 
เอาแต่รูปแบบ ไม่เอาเนือหา เลียนแบบไม่ไดเ้รียนรู้ จึงไม่เหมาะสมกบัสงัคมปัจจุบนัซึงเปลียนไปแลว้ 
อยา่งบางหน่วยงานอยากฟืนการลงแขก แต่ทาํไดค้รังเดียวก็เลิก ไม่ไปเกณฑค์นมาลงแขกเขาก็ไม่มา 
เพราะวนันีไม่เหมือนเมือวาน อยูดี่ๆชวนใครมาลงแขกไดอ้ยา่งไร ถา้มาก็เพราะไปเกณฑแ์ละเขาขดั
ไม่ไดต่้างหาก 

       การทาํใหทุ้นทางสังคมของไทยกลบัคืนมา คือ การกลบัไปคน้หารากเหงา้ ระบบคุณค่า
ในอดีต เพือสร้างรากฐาน เพือหาทุนมาสร้างสังคมทีอยู่เย็นเป็นสุขมากกว่านี คน้หาให้ได้ดีตอ้ง 
“ถอดรหัสภูมิปัญญา”  ให้เป็น จะไดเ้ขา้ถึงคุณค่าต่างๆ ให้ถึงแก่น เอาถึงแก่น ไม่ใช่แค่เปลือกมาใช ้
และคิดหาวิธีประยุกต์คุณค่าทางสังคมเหล่านีให้เหมาะสมกับวิถีของคนปัจจุบนั เหมือนครูชอบ
พยายามทาํ เหมือนนา้ยงค ์พยายามทาํทีไมเ้รียง เหมือนคนอินแปง และทีชุมชนต่างๆไดพ้ยายามทาํ 
       รูปแบบทุนทางสังคมของสังคมไทย 

       เมือพจิารณารูปแบบทุนทางสังคมจากหลายท่าน จะพบว่าทุนทางสังคมไทยนันเป็นทุน
ทางสงัคมทีไทยมีอยู ่และมีรูปแบบหลากหลายดงัที อเนก นาคะบุตร ( ) กล่าวไวว้า่ ทุนทางสังคม
นนั มีอยู ่  รูปแบบ คือ 

       .ทุนในรูปแบบแรก คือ จิตวิญญาณ ระบบคุณค่า สาํนึกทอ้งถิน ความภาคภูมิใจทีมีต่อ
ทอ้งถินบา้นเกิด  ซึงรวมเรียกว่า ทุนทางจิตวิญญาณ (Spirit Capital) ทุนในรูปแบบนี ในสังคมไทยมี
มาตลอดในความรู้สึกของคนทีรักบา้นเมือง และพร้อมทีจะลุกขึนมาเสียสละช่วยกนัทาํบา้นเมืองทีเขา
รัก ผกูพนั และเป็นทีเกิด เป็นถินทีอยูข่องบรรพบุรุษ และเป็นความหวงัของลูกหลานทีจะดูแลสืบต่อ 
พธีิกรรมและความภาคภูมิใจของผูค้นในแต่ละแห่ง 
       . ทุนในรูปแบบทีสอง คือ ทุนทางปัญญา (Cognitive Capital) กล่าวคือ ในช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจแมว้า่ประเทศจะสูญเสียเงินตรา/เงินทอง และมีหนีสินเพิม ประชาชนตกงาน แต่เราก็พบว่า
สิงทีมีอยู่ในทอ้งถินต่างๆทีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ นันก็คือ ภูมิปัญญาทอ้งถิน ซึงได้ปรับตัว
กลายเป็นมรดกตกทอดมากบัแผ่นดินโดยทีเราตอ้งหันมาหาเศรษฐกิจพอเพียงซึงตอ้งพอเพียงทงัใน
ดา้นการใชชี้วติ การประกอบอาชีพ การจดัการทรัพยากร การจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัคน 
คนกบัธรรมชาติ และชุมชนทีตวัเองอยูก่บัชุมชนขา้งเคียง 

       . ทุนในรูปแบบทีสาม คือ ทรัพยากรมนุษย ์หรือ ทรัพยากรบุคคล (Human Capital) อนั
เป็นทุนทีมีอยูใ่นตวัมนุษย ์เช่น ความรักเพอืน ความรักศกัดิศรีของคนไทย/ความเป็นไทย เป็นตน้ ซึง
เราจะพบหรือรู้ว่าผูน้าํทางความคิดทงัในชนบทและเมือง ทงัทีเป็นผูน้าํทางจิตวิญญาณ ผูน้าํอาวุโส 
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ผูน้าํทางการเกษตร ผูน้าํสตรี เยาวชน เหล่านีเป็นทุนทีไม่มีวนัหมดสิน ซึงเป็นบุคคลทีมีความสามารถ
ระดบัหนึง และมีความพร้อมทีจะปรับตวัเขา้สู่ความร่วมมือระหวา่งองคก์ร เครือข่ายกีบเครือข่าย เช่น
มีอาสาสมคัร(Volunteers) เขา้มาทาํงานช่วยเหลือแบ่งปันความร่วมมือ ขยายเครือข่าย ขยายบทเรียน 
ทรัพยากรบุคคลเหล่านีมีอยูอ่ยา่งหลากหลายและเป็นผูน้าํทงัสามรุ่น ไดแ้ก่ ผูน้าํอาวโุส ผูน้าํรุ่นกลางที
มีการศึกษาและเคยผา่นการทาํงานในชุมชนเมืองแลว้กลบับา้น และผูน้าํรุ่นใหม่ทีผ่านระบบโรงงาน 
ผา่นความทนัสมยัในชุมชนเมือง ซึงคนทงัสามรุ่นนีกาํลงัทาํงานร่วมกนัอยูใ่นสงัคมรากฐาน/ฐานหญา้ 
(Grass-roots) ยงิกว่านนัเราก็มีทรัพยากรบุคคลทีอยูใ่นภาคประชาสังคม (Civil Society) ซึงหมายถึง
ชนชนักลางทีไดรั้บการศึกษาสมยัใหม่ อยูใ่นภาคหรือหน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจ ภาคองคก์รพฒันา
เอกชน/NGOs ภาคสือมวลชน คนเหล่านีเป็นรอยเชือม / เป็นผูเ้ชือมต่อความสลบัซับซ้อนของเมือง
หลวงและของโลกกบัทอ้งถิน และยงัเป็นผูเ้ชือมวฒันธรรมทงัสองเขา้ดว้ยกนั 

      . ทุนในรูปแบบทีสี คือ ทุนทีสังคมไทย หรือทอ้งถินไทย และภาคประชาสังคมนาํมา
กลับมาใช้ได้อย่างเต็มที และสามารถพยุงตัวอยู่ได้ในสถานการณ์ทีผนัแปร นันก็คือ  ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Capital) แมจ้ะมีความเสือมโทรมและวิกฤตอยูใ่นตวัเองไม่น้อย ดงัจะ
พบวา่สภาพป่าและพนืทีป่านนัเสือมโทรมและลดน้อยลงไปมาก ภาวะแห้งแลง้ และนาํท่วม ปรากฏ
อยูใ่นเกือบทุกจงัหวดั อยา่งไรก็ดี ขณะนีทรัพยากรธรรมชาติจาํนวนหนึงถูกนาํกลบัมาใชเ้ป็นปัจจยั
สําคญัในการฟืนฟู การอนุรักษ์ และยงัใช้ประโยชน์ให้เป็นทุนทางสังคมในการสร้างฐานอาชีพ 
ฐานเศรษฐกิจ ฐานการมีชีวิตอยูร่อดและร่วมกนัของชุมชนโดยเฉพาะในชุมชนชนบท ในช่วงหลัง
วกิฤตเศรษฐกิจไดพ้อสมควร 

       .ทุนในรูปแบบสุดทา้ย คือ ทุนทีเป็นกองทุนชุมชน (Social Fund) ในทุกสังคมชนบทจะ
มีการจดัการกองทุนสาธารณะของชุมชนอยูต่ลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นกองทุนฌาปนกิจ ธนาคารขา้ว 
กลุ่มออมทรัพย ์ธนาคารควาย เป็นตน้ การจดัการทางเศรษฐกิจทีเป็นทงัปัจจยัการผลิต และปัจจยัการ
ดาํรงชีวตินีมีอยูใ่นทุกชุมชน  
ทุนทีกล่าวมาทงัหมดนีรวมกนัแลว้เรียกว่า ทุนทางสังคม ซึงถือว่าเป็นมรดกตกทอดทีสืบต่อมาของ
สงัคมไทย 

       ประเภททุนทางสังคม 
       เนืองจากทุนทางสงัคม คือ ลกัษณะพเิศษทางสังคมทีเกียวกบัความร่วมมือซึงกนัและกนั
ระหวา่งสมาชิกในสงัคมและระหว่าสังคม จึงสามารถแบ่งทุนทางสังคมออกเป็น  ประเภท (อา้งถึง
ใน อมรา พงศาพชิญ,์ )  คือ 
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       .ทุนทางสังคมประเภท “ผูกพนั” (Bonding Social Capital) เป็นความสัมพนัธ์เหนียว
แน่นทีสุด จนบางครังเรียกวา่เป็น “กาวทางสงัคม” (Social Glue) เช่น ความผูกพนัระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว หรือในกลุ่มเครือญาติ (Ethnic group) ซึงประกอบดว้ย พอ่ แม่ ลูก ญาติ 

       .ทุนทางสงัคมประเภท “สะพาน” (Bridging Social Capital) เป็นความสัมพนัธ์ทีมีความ
เหนียวแน่นไม่มาก แต่ช่วยให้การติดต่อมีความคล่องตวั บางครังอาจเรียกว่า “นาํมันหล่อลืนทาง
สังคม” (Social Oil) เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลต่างๆกับองค์กร เป็นคล้ายสะพานเชือมต่อ
ระหว่างองค์กรต่างๆโดยผ่านสมาชิกในองค์กรต่างๆเหล่านัน เป็นคล้ายสะพานเชือมต่อกันใน
แนวราบ (Horizontal level) 
       .ทุนทางสังคมประเภท “เชือมต่อ” ( Linking Social Capital) เป็นการเชือมต่อระหว่าง
บุคคลทีมีฐานะทางสังคม หรืออาํนาจแตกต่างกนั (Differing level of power of social status) เช่น 
เชือมต่อระหวา่งนกัการเมืองกบัประชาชน หรือระหว่างบุคคลต่างระดบัชนัทางสังคม (Social Class) 
เหล่านี เป็นตน้ 
       กระบวนการทุนทางสังคม 
       กระบวนการทุนทางสังคมนัน  มีองค์ประกอบอยู่  ส่วนใหญ่ๆ  คือ  ส่วนทีเป็น
กระบวนการและส่วนทีเป็นปัจจยัสิงแวดลอ้ม (อา้งถึงใน วรวฒิุ โรมรัตนพนัธ,์ )  
       . ส่วนแรก คือ กระบวนการ ประกอบดว้ย  ส่วนยอ่ย ไดแ้ก่ 

           .  ส่วนทีเป็นระบบคิด จะเป็นส่วนทีมีความเป็นนามธรรมสูง ระบบคิดดงักล่าว จะมี
ทงัส่วนทีมีมาแต่ดงัเดิม อนัไดแ้ก่ ความเชือ ศรัทธา ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี  วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญา  ทีปัจเจกชน  กลุ่ม  องค์กร สถาบัน  หรือชุมชนได้สืบทอดกันมาจากบรรพชนในอดีต 
นอกจากนัน ระบบคิดอีกส่วนหนึงอาจจะมาจากสิงทีได้เรียนรู้ในปัจจุบนั ซึงก็รวมถึงความเชือ 
ศรัทธา ค่านิยม หรือธรรมเนียมปฏิบติัแบบใหม่ สาํหรับสาระทีอยูใ่นระบบคิดดงักล่าว ไดแ้ก่ ระบบ
คิดทีเกิดจากค่านิยมทีมีการเอืออาทรต่อกนั มีการต่างตอบแทนกนั มีความไวว้างใจระหว่างกนั และมี
ความสามคัคี ฯลฯ เป็นตน้   
           .  ส่วนทีเป็นวิธีปฏิบติั จะเป็นส่วนทีมีความสัมพนัธ์กับส่วนทีเป็นระบบคิด นัน
หมายวา่เมือ ปัจเจกชน กลุ่ม องคก์ร สถาบนั หรือชุมชนมีระบบคิดเกียวกบัค่านิยมในการช่วยเหลือ
เกือกูลกนั ระบบคิดดงักล่าวก็จะส่งผลให้สมาชิกมีการปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเอืออาทร และมีความ
ร่วมมือกนั ช่วยเหลือซึงกนัและกนั เป็นตน้ 

           .  ส่วนทีเป็นผลลพัธ ์จะเป็นส่วนทีเกิดจากผลของการทีสมาชิกมีระบบคิดและวิธีการ
ปฏิบติัอยา่งไร ซึงผลลพัธด์งักล่าวอาจอยูใ่นรูปแบบของทรัพยากรทีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือ
เป็นทุนในรูปแบบต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาทิ ทุนทีเป็นตวัเงิน (ทุนในรูปแบบของ
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กองทุนชุมชน)  ทุนมนุษย ์(แรงงานทีมีการลงแขกเอาแรงช่วยเหลือกนั) ทุนทรัพยากรธรรมชาติ (มีป่า
ไมท้ีเป็นป่าของชุมชน) ทุนภูมิปัญญา (มีความรู้ทีเป็นภูมิปัญญาของชุมชน) โดยทีทรัพยากรหรือทุน
ต่างๆเหล่านีเป็นของชุมชน หรือเป็นของสาธารณะทีคนในชุมชนสามารถเขา้ถึง และใชป้ระโยชน์ได ้ 
       . ส่วนทีเป็นปัจจยัแวดล้อมของกระบวนการ อันได้แก่ปัจจยัภายนอกต่างๆ ทีเป็นทงั
รูปธรรม  (  เงินทุนจากภายนอก  เครืองมือทีได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก บุคลากรหรือ
นักวิชาการจากภายนอก) และนามธรรม ( ความช่วยเหลือทางวิชาการจากภายนอก ขอ้มูลข่าวสาร 
ความรู้ต่างๆจากภายนอก) ผลทีเกิดจากระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วฒันธรรม 
สิงแวดลอ้ม และเทคโนโลยจีากภายนอกทีมีผลต่อระบบความคิดและวิธีปฏิบติัภายในกลุ่ม องคก์ร 
สถาบนั และชุมชน) 
       การวิเคราะห์กระบวนการทุนทางสังคมจะวิเคราะห์ได้หลายระดับ อาทิ ระดับปัจเจก 
ระดบัครัวเรือน ระดบักลุ่ม ระดบัองคก์รหรือทุนประเภทต่างๆ ในแต่ละระดบัเป็นไปในลกัษณะใด มี
การกระจายอยา่งทวัถึงหรือไม่ มีอิทธิพลต่อกนัมากนอ้ยเพยีงใด ดงัแผนภาพดา้นล่าง 
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ภาพที  กรอบแนวคิดกระบวนการทุนทางสงัคม  
ทีมา:วรวฒิุ โรมรัตนพนัธ,์ทุนทางสังคม (กรุงเทพฯ:โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เพือชุมชนเป็นสุข
, ), . 

ระบบคิด 
• ส่วนทีมีมาแต่เดิม ( ความเชือ 
ศรัทธาค่านิยม ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญา 
ฯลฯ การเออือาทรต่อกนั มีการต่าง
ตอบแทนกนั มีความไวว้างใจ
ระหวา่งกนั และมีความสามคัคีกนั 
ฯลฯ ) 
 • ส่วนทีเกิดขึนใหม่ ( สิงทีได้
เรียนรู้ในปัจจุบนัซึงก็รวมทงัความ
เชือ ศรัทธา ค่านิยมหรือ ธรรม
เนียมปฏิบติัแบบใหม่ การเอืออาทร
ต่อกนั มีการต่างตอบแทนกนั มี
ความไวว้างใจระหว่างกนัและมี
ความสามคัคีกนั ฯลฯ ) 

ผลลัพธ์ 
• ลดตน้ทุน 
• เพิมทุนของชุมชน (ทุก
ประเภท) 
• เกิดการกระจาย
ทรัพยากรอย่างทวัถึงทงั
ชุมชน  
• เกิดการระดมปัญญา 

ปัจจัยแวดล้อม 
• ระบบเศรษฐกิจ 
• ระบบการเมือง 
• ระบบวฒันธรรม 
• ระบบสิงแวดลอ้ม 

วิธีปฏิบัต ิ
• มุ่งช่วยเหลือผูอ้ืน 
• เขา้ร่วมกิจกรรมชุมชน 
• ทาํงานดว้ยความเสียสละ 
• มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ 
• ทาํงานดว้ยความโปร่งใส 
• ทาํงานดว้ยความรับผดิชอบต่อ
สังคม 
• สมาชิกมีความไวใ้จต่อกนัในการ
ทาํงาน 
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       จากภาพ ไดแ้สดงการเชือมโยงอยา่งเป็นระบบในการศึกษาและวเิคราะห์ถึงทุนทางสังคม 
ทีทาํใหท้ราบถึงกระบวนการทุนทางสงัคมในระดบัต่างๆ 

       จะเห็นไดว้า่ เหตุผลทีสาํคญัในการสร้างกรอบความคิดการศึกษาทุนทางสังคมในรูปของ
กระบวนการ ได้แก่ การมุ่งจัดระบบความคิดทีมีความหลากหลายให้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน และ
ครอบคลุมคาํอธิบายทงัในส่วนทีเป็นเหตุและเป็นผลของการเกิดทุนทางสังคม และเพือบูรณาการมิติ
และความหมายทีเกียวขอ้งกบัทุนทางสังคม ให้มีความเชือมโยงและเป็นระบบเดียวกนั ซึงจะทาํให้
การอธิบายคาํวา่ทุนทางสังคมมีความชดัเจนเป็นระบบมากยงิขึน สาํหรับกระบวนการทุนทางสังคม
ประกอบดว้ย  ส่วน ไดแ้ก่ ระบบคิด วธีิปฏิบติั และผลลพัธ ์และส่วนที  เป็นปัจจยัแวดลอ้ม ในการ
วเิคราะห์กระบวนการทุนทางสงัคมสามารถวเิคราะห์ไดห้ลายระดบันบัตงัแต่ระดบัปัจเจกจนถึงระดบั
เครือข่าย  
       สรุปวา่ ทุนทางสงัคม คือ ความสมัพนัธท์างสงัคม ทงัในระดบับุคคลและระดบักลุ่มหรือ
สมาชิก เป็นไปในลกัษณะความสมัพนัธแ์นวราบ  โดยมีผลประโยชน์ร่วมกนั  
 

แนวคดิความสุขในการทํางาน 
       บุคคลทีมีความสุขคือบุคคลทีไม่มีความรู้สึกคงัคา้ง หรือมีอดีตทีคอยรบกวนให้ไม่สบาย
ใจ สามารถขจัดความรู้สึกและเรืองทีคังคา้ง (Unfinished Business) ภายในจิตใจให้หมดไปได ้
(Perl,  อ้างถึงใน อาภา จนัทรสกุล, : ) ความสุขเป็นความรืนรมย ์และความปราศจาก
ความเจ็บปวด คนเราจะไม่มีความสุขถา้เขาคิดว่าเขาไม่มีความสุข เมือบุคคลบอกว่ามีความสุขนัน
หมายถึงชีวติเขามีความสุข ดงันนั ความสุข จึงเป็นการประเมินความรู้สึกภายในของแต่ละบุคคลว่ามี
ความพึงพอใจในชีวิต  (Life Satisfaction) มีความรู้สึกทางบวก (Positive Affect)  และการไม่มี
ความรู้สึกทางลบ (Negative Affect) ในขณะนนั  
       ความหมายของความสุขอีกแนวหนึง เป็นความสุขทีเกิดจากการปฏิบติัสิงทีถูกตอ้ง โดย
ใหค้วามหมายวา่ ความสุขคือการรู้จกัเขา้ใจตนเอง และสามารถบงัคบั ควบคุมตนเองอยา่งถูกตอ้ง ทาํ
ใหเ้กิดความคิด การพดู และการกระทาํต่างๆ ตลอดจนการเลียงชีพอยา่งถูกตอ้ง และมีจิตใจทีผ่องใส 
มีความพากเพยีร ความไประมาทและความตงัมนั ทาํให้เจา้ของชีวิตไดเ้ขา้ถึงความหมายของการเกิด
เป็นมนุษย ์คือ มีชีวติทีสงบเยน็และเป็นประโยชน์ (ประเวศ วะสี, ) สอดคลอ้งกบัอริสโตเติล ให้
ความหมายว่า ความสุขเป็นกิจกรรมของวิญญาณ และวิญญาณจะมีความสุขก็ต่อเมือไดค้ิดและได้
ดาํเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมทีถาวรและเป็นคุณธรรมทีฝังรากลึกอยูใ่นจิตใจจนเป็นลกัษณะนิสัยที
เรียกวา่ “State of Character” และสอดคลอ้งกบักรมสุขภาพจิต( ) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ความสุข 
คือ สภาพชีวิตทีเป็นสุข อันเป็นผลมาจากความสามารถในการจดัการปัญหาในการําเนินชีวิต มี
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ศกัยภาพทีจะพฒันาตนเองเพือคุณภาพชีวิตทีดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจใตส้ภาพ
สงัคมและสิงแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไป 

       ส่วนความสุขในทางพุทธศาสนา ซึงความสุขมีความสําคญัมากต่อการปฏิบัติธรรม 
พระพุทธศาสนาเน้นยาํถึง “โลกธรรม”  กล่าวคือ ธรรมทีครอบงาํสัตวโ์ลกอยู่ และสัตวโ์ลกย่อม
เป็นไปตามธรรม อนัประกอบดว้ย อารมณ์ทีน่าปรารถนา (อิฎฐารมณ์) ไดแ้ก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข 
ฯลฯ และอารมณ์ทีไม่น่าปรารถนา (อนิฎฐารมณ์) ไดแ้ก่ เสือมลาภ เสือมยศ นินทา ทุกข ์ฯลฯ เมือยา่ง
ใดอยา่งหนึงเกิดขึน ใหพ้จิารราวา่ไม่เทียง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา อยา่ยนิดีในส่วนที
ปรารถนา อยา่ยนิร้ายในส่วนทีไม่ปรารถนา  ดงันัน ความสุขในทางพระพุทธศาสนา จึงเน้นยาํกับ
ความสุขทีแทค้ือจิตสงบ จิตวา่งจากกิเลสนันเอง แมมี้อะไรมากระทบก็ไม่ตืนเตน้ ไม่ยนิดียนิร้าย ไม่
หวาดเสียว ไม่สะดุง้ตืนกลวัในเรืองอะไรต่างๆ อยา่งนนัเรียกวา่ใจสงบ พอใจสงบก็เป็นความสุขทีแท้
ขึนมาทนัที (ปัญญา นนัทภิกข,ุ ) 
       จากความหมายของความสุขดงัทีกล่าวมา ซึงต่างมีความหมายหลากหลายแตกต่างกนั จึง
สามารถจาํแนกความหมายลาํดับขนัของความสุขตามแนวทางศาสนาพุทธ(พระพรหมคุณาภรณ์,  

) ดงันี 

       ขนัที  ความสุขเกิดจากการเสพวสัดุ หรือสิงบาํรุงบาํเรอภายนอกทีนาํมาปรนเปรอ ตา หู 
จมูก ลิน และกายของเรา ซึงเป็นความสุขสามญัทีทุกคนในโลกปรารถนา 
       ขนัที  ความสุขจากการให้ด้วยศรัทธา เมือมนุษยฝึ์กฝนพฒันาขึน มีคุณธรรม เช่น มี
เมตตา กรุณา มีศรัทธาก็จะมีความสุขทีแทจ้ริงจากการให ้

       ขนัที  ความสุขอันเกิดจากการดาํรงชีวิตทีถูกต้อง สอดคล้องกับความเป็นจริงของ
ธรรมชาติ ไม่หลงอยูใ่นโลกสมมุติหรือไม่อยูด่ว้ยความหวงัจากสิงสมมติทีไม่ยงัยนื 

       ขนัที  ความสุขจากความสามารถปรุงแต่ง โดยใช ้“ธรรมสมาธิ  “ ไดแ้ก่ 

      . ปราโมทย ์คือ ความชืนบาน ร่าเริงสดใส 

      . ปีติ คือ ความอิมใจ ปลาบปลืมใจ 

      . ปัสสทัธิ คือ ความสงบเยน็กายใจ ความผอ่นคลายรืนสบาย 

      . สุข คือ ความรืนใจไร้ความขดัขอ้ง 

      . สมาธิ คือ ความสงบอยูต่วัมนัสนิทของจิตใจ ไม่มีสิงรบกวนเร้าระคาย 

       ขนัที  ความสุขอยูเ่หนือการปรุงแต่ง คือ อยูด่ว้ยปัญญาทีรู้เท่าทนัความจริงของโลกและ
ชีวติ  
       ขนัของความสุขเป็นการเรียงจากหยาบไปสู่ละเอียดตามลาํดับ โดยความสุขขนัแรกๆ
เกียวขอ้งกบัทางกายภาพ โดยเฉพาะอยา่งยงิความสุขขนั  ซึงเป็นความสุขขนัพืนฐาน เป็นความสุข
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จากการไดรั้บ ไดบ้ริโภค ไดเ้สพ ส่วนขนัที  เป็นความสุขทีเกิดจากการมีศรัทธา คือ หวงัให้ผุรั้บมี
ความสุขอยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่ใหเ้พือตนเองจะไดห้น้า หรือไดรั้บคาํชม คาํสรรเสริญ สาํหรับขอ้  เป็น
ความสุขทีตอ้งใชปั้ญญา ส่วนความสุขขอ้  และ  จะเกิดไดก้บัคนทีฝึกฝนพฒันาแลว้ 

     ทฤษฎีความสุขในการทํางาน 
     ความสุขในการทาํงาน ( Joy at work) ตามความคิดของ Manian ( ,อา้งถึงใน ประทุม
ทิพย ์เกตุแกว้, : ) หมายถึง  ผลทีเกิดจากการเรียนรู้จากการกระทาํ  การสร้างสรรคข์องตนเอง 
การแสดงออกโดยการยมิ การหวัเราะ มีความปลาบปลืม นาํไปสู่การปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
เป็นอารมณ์ในทางบวกทีเกิดจากพฤติกรรมทีเกียวขอ้งกับการปฏิบติังาน เช่น การให้ความร่วมมือ 
และช่วยเหลือซึงกันและกนั การมีความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงานเพิมมากขึน การร่วมกนัแสดง
ความคิดด้วยเหตุและผล มีการตัดสินใจอย่างได้ประสิทธิภาพมากขึน และผลจากการประสบ
ความสําเร็จในงาน ทาํให้แสดงอารมณ์ในทางบวก อย่างเช่น ความสุขสนุกสนาน ทาํให้สถานที
ทาํงานเป็นทีน่ารืนรมยแ์ละสภาพแวดลอ้มทีดี บุคคลปฏิบติังานร่วมกนัดว้ยความสนุกสนานทาํใหเ้กิด
สมัพนัธภาพทีดีในการทาํงาน มีความรู้สึกทีดีต่องานทีไดรั้บมอบหมาย มีความผูกพนัในงาน และทาํ
ใหค้งอยูใ่นองคก์รต่อไป ซึงมุ่งอธิบายดว้ยปัจจยัหรือองคป์ระกอบ 4 ดา้น ดงันี  
       .การติดต่อสัมพนัธ์ (Connection) หมายถึง การรับรู้พืนฐานทีทาํให้เกิดความสัมพนัธ์
ของบุคลากรในสถานทีทาํงาน โดยทีบุคลลากรมาร่วมกนัทาํงาน และก่อให้เกิดสังคมการทาํงานขึน 
เกิดสัมพนัธภาพทีดีกบับุคลากรทีปฏิบติังาน ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึงกนัและกนั การสนทนา
พูดคุยอย่างเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือจากเพือนร่วมงาน เกิดมิตรภาพ
ระหว่างการปฏิบติังานกบับุคลากรต่างๆและความรู้สึกเป็นสุข ตลอดจนรับรู้ไดอ้ยู่ท่ามกลาวเพือน
ร่วมงานทีมีความรักและความปรารถนาดีต่อกนั 

        . ความรักในงาน (Love of the work) หมายถึง การรับรู้ในความรู้สึกรักและผูกพนัอยา่ง
เหนียวแน่นในงาน  รับรู้ว่าตนมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้สําเร็จ มีความยินดีในสิงทีเป็น
องคป์ระกอบของงาน กระตือรือร้น ตืนเตน้ ดีใจ เพลิดเพลินในการทีจะปฏิบตัิงาน และปรารถนาทีจะ
ปฏิบตัิงานดว้ยความเตม็ใจ รู้สึกเป็นสุขเมือไดป้ฏิบตัิงาน มีความภูมิใจทีตนมีความรับผดิชอบในงาน 

       . ความสาํเร็จในงาน (Work Achievement) หมายถึง การรับรู้วา่ตนเองปฏิบติังานไดต้าม
เป้าหมายทีกําหนดไวโ้ดยได้รับจากความสําเร็จในงาน  ได้รับมอบหมายให้ท ํางานทีท้าทาย
ความสาํเร็จ มีอิสระในการทาํงาน เกิดผลลัพธ์จากการทาํงานในทางบวกทาํให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต 
เกิดความภูมิใจในการพฒันาและการเปลียนแปลงสิงต่างๆ เพือปฏิบติัให้สาํเร็จ มีความกา้วหน้า และ
ทาํใหอ้งคก์รเกิดการพฒันา  
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       .การเป็นทียอมรับ (Recognition) หมายถึงการทีตนเองได้รับการยอมรับและความ
เชือถือจากผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน ได้รับการคาดหวงัทีดีในการปฏิบติังานและ
ความไวว้างใจจากผูร่้วมงาน ร่วมแลกเปลียนประสบการณ์จากผูร่้วมงานตลอดจนไดใ้ชค้วามรู้อยา่ง
ต่อเนือง 

       จากองค์ประกอบทงั  องคป์ระกอบดังกล่าว ความสุขในการทาํงานจึงมีส่วนช่วยให้
ผูบ้ริหารสามารถนาํไปพิจารณาในการปรับเปลียนรูปแบบการบริหารงานทีส่งเสริมให้บุคลากรเกิด
ความรู้สึกอยากทาํงาน จดัสภาพแวดลอ้มจูงใจใหอ้ยากทีจะทาํงาน ซึงส่งผลใหบุ้คลากรเกิดความยนิดี
ในงานทีทาํ มีส่วนร่วมในงาน และเกิดความสุขในงานตามมา 
       กาฟวินและเมสัน (Gavin & Mason,2004, อ้างถึงใน ประทุมทิพย ์เกตุแก้ว, : ) 
กล่าวถึง ความสุขวา่เป็นผลของความรู้สึกภายในของแต่ละคน เป็นผลให้เกิดความรู้สึกทางบวก เช่น 
ชืนชอบ พงึพอใจ ความสุขประกอบดว้ย  องคป์ระกอบ คือ 

       .ความมีอิสระ คือบุคคลมีความคิดและความสามารถเลือกในสิงทีตอ้งการ มีอาํนาจ 
เสรีภาพในการตดัสินใจ ทาํใหต้นมีความพงึพอใจในชีวติ สามารถควบคุมและกาํหนดการกระทาํของ
ตนเองใหต้อบสนองความสุขของตน 

       . ความรู้ เป็นส่วนสําคญัในการตดัสินใจในสิงทีตอ้งการไดอ้ย่างถูกตอ้ง รู้ว่าควรใช้
ความรู้อยา่งไร เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค ์และใชค้วามรู้ให้เกิดประโยชน์ มีการติดต่อสัมพนัธ์กับ
บุคคลอืนโดยไดรั้บการยอมรับและความไวว้างใจจากคนรอบขา้ง 

       . ความสามารถเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแต่ละบุคคล สามารถฝึกฝนไดด้ว้ยการจดั
อบรมต่างๆ ใหเ้กิดความรู้ ความชาํนาญส่งเสริมใหเ้กิดวสิยัทศัน์และประสบการณ์ทีกวา้งขวางขึน 

       สาํนกังานกองทุนสนับสนุนการเสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ( ) กล่าวว่า สิงสาํคญัที
จะนําองค์กรไปสู่การเป็น Happy Workplace หรือ การสร้างความสุขภายในองคก์รอย่างสมบูรณ์ 
ไดแ้ก่ การเขา้ถึงพนกังานในเรืองความสุขพนืฐานทงั 8 ประการประกอบดว้ย 

       . สุขภาพดี (Happy Body) หมายถึง มีสุขภาพแขง็แรงทงัร่างกายและจิตใจ 

       . นาํใจงาม (Happy Heart) หมายถึง มีนาํใจเอืออาทรต่อกนัและกนั 

       . สงัคมดี (Happy Society) หมายถึง มีความรักสามคัคีเอือเฟือต่อลุมลนทีตนทาํงาน พกั
อาศยั มีสงัคมและสภาพแวดลอ้มทีดี  
       . ผอ่นคลาย (Happy Relax) หมายถึง รู้จกัผอ่นคลายต่อสิงต่างๆในการดาํเนินชีวติ 

       . หาความรู้ (Happy Brain) หมายถึง การศึกษาหาความรู้พฒันาตนเองตลอดเวลาจาก
แหล่งต่างๆ นาํไปสู่การเป็นมืออาชีพและความมนัคงกา้วหนา้ในการทาํงาน 
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       . ใจสงบ (Happy Soul) หมายถึง ความมีศรัทธาในศาสนาและศีลธรรมในการดาํเนิน
ชีวติ  
       . ปลอดหนี (Happy Money) หมายถึง มีเงิน รู้จกัเก็บ รู้จกัใช ้ไม่เป็นหนี 

       . ครอบครัวดี (Happy Family) หมายถึง มีครอบครัวทีอบอุ่นและมงัคง 

       Winter (2008, อา้งถึงใน วทิยากร เชียงกูล, ) กล่าวถึงความหมายของความสุขว่าคือ 
“สภาวะทีมนุษยต์้องการให้อยู่กับตัวเองยาวนานทีสุด” นอกจากนีเขายงักล่าวว่า ความสุขคือ 
Happiness คาํๆนีประกอบดว้ยอกัษร  ตวั ไดแ้ก่ 

       H = Healthiness หมายถึง การมีสุขภาพดี ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ สามารถกินอิมนอนหลบั 
ร่างกายแขง้แรงเป็นปกติ ใชชี้วติประจาํวนัไดอ้ยา่งมีความสุข 

       คนเราจะสุขภาพดีไดต้อ้งอาศยัปัจจยัหลายอยา่งประกอบกนั ไม่ว่าจะเป็นการเลือกทาน
อาหารทีมีประโยชน์ ทานอาหารใหค้รบ  หมู่ นอนหลบัพกัผอ่นใหเ้พยีงพอ อยูใ่นทีทีมีอากาศสดชืน
แจ่มใส หมนัออกกาํลงักายสมาํเสมอ ดูแลสุขภาพตวัเองใหส้มบูรณ์แขง็แรง  
       A = Abstinence หมายถึง การรู้จกัควบคุมจิตใจตนเอง รู้จกัความพอประมาณ ไม่อยากได ้
อยากมี อยากเป็นทีเกินตวั 
       มนุษย์เราจําเป็นต้องมีความฝันหรือความคาดหวังในชีวิต  แต่ความฝันนันจะต้อง
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง เป็นฝันทีสามารถเอือมควา้ได ้เพราะถา้ฝันไกลเกินไปจะทาํให้ชีวิตเป็น
ทุกข์ เดือดร้อนวุ่นวาย และถึงทีสุดแล้วเราตอ้งรู้จักมีความสุขในสิงทีเป้นอยู่หรือได้รับมา คนที
ควบคุมจิตใจตวัเองได ้รู้จกัพอ จะมีความสุขไดเ้สมอไม่วา่อยูส่ถานะใดก็ตาม 

       P = Peacefulness หมายถึง ความสงบสุข ซึงความสงบสุขทีแทจ้ริงตอ้งประกอบไปดว้ย
ความสงบสุขภายในและความสงบสุขภายนอก  

       ความสงบสุขภายใน คือ การทาํจิตใจให้สงบ ไม่เครียด ไม่วิตกกงัวลเกินกว่าเหตุ หรือ
ทุกขร้์อนในสิงทียงัไม่เกิดขึน 

       ความสงบสุขภายนอก คือ ความสงบสุขภายในครอบครัว ความสงบสุขในสังคม จนถึง
ความสงบสุขของประเทศ  
       P = Philanthropy หมายถึง การรู้จกัเสียสละให้ทาน ทาํบุญ มีความรักและปรารถนาดีต่อ
เพอืนมนุษยด์ว้ยกนั  
       คนทีรู้จกัให้จะได้สัมผสัถึงความสุขทีเกิดจากการให้ ความสุขทีเกิดจากการรักและ
ปรารถนาดีต่อคนอืน หรือความสุขทีเกิดจากการเสียสละ ตรงขา้มกบัคนทีคิดแต่จะรับ จะไม่รู้จกั
ความสุขละเอียดอ่อนเหล่านนั แต่จะไขวค่วา้ความสุขหยาบๆ ทีไม่จีรังยงัยนื ซึงสุดทา้ยก็นาํพาความ
ทุกขม์าให ้
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       I = Income หมายถึง การมีรายไดเ้พยีงพอต่อการดาํเนินชีวติ แต่มีขอ้แมว้่าตอ้งเป็นรายได้
ทางสุจริต เพราะเงินทีมาจากการทุจริตจะนาํความทุกขม์าใหใ้นทา้ยทีสุด 

       N = Niceness หมายถึง ความดีงาม ความอ่อนโยน ความมีมิตรภาพหรือเรียกง่ายๆว่าเป็น
คนดีนนัเอง 

       E = Enjoyableness หมายถึง การแสวงหาความสนุกสนานเพลินเพลิน อาทิเช่น การทาํ
กิจกรรมสนัทนาการ การเล่นกีฬา การเดินทางท่องเทียว การพบปะเพือนฝูง การดูหนังฟังเพลง หรือ
การหาความบนัเทิงเริงใจในรูปแบบอืนๆ  
       S = Security หมายถึง การมีสวสัดิภาพในชีวิต มีความมนัคงปลอดภยั ทงัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น ความมนัคงทางเศรษฐกิจ และความมนัคงในหนา้ทีการงานดว้ย  
       S = Sexuality หมายถึง การมีปฏิสมัพนัธท์างเพศทีดี ซึงนอกจากจะหมายถึงการเซ็กซ์ทีมี
ความสุขกบัคู่ครองของคุณแลว้ ยงัหมายรวมถึงการมีความรู้สึกดีๆ กบัเพศตรงขา้มในลกัษณะทียงัไม่
กา้วไปถึงขนัมีเพศสมัพนัธด์ว้ย 

       วนิเทอร์ กล่าววา่ หากใครมี H,A,P,P,I,N,E,SและS มากเท่าไหร่ คนคนนนัก็จะมีความสุข
มากขึนเท่านนั  
       Saligman ( ,อ้างถึงใน วิทยากร เชียงกูล, : - ) กล่าวว่า จิตวิทยาทางบวก 
(Positive Psychology)เน้นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนของมนุษย ์ความสุขไม่ไดเ้ป็นผลมาจากยนืหรือ
พนัธุกรรมหรือโชคชะตา แต่เป็นสิงทีมนุษยเ์ราสามารถบ่มเพาะขึนมาไดด้ว้ยการสาํรวจหาและใชจุ้ด
แข็งอุปนิสัยทีดี คุณธรรมทีแต่ละคนมีอยู่แลว้ อีกทงัจิตวิทยาทางบวก(Positive Psychology) เน้น
ศึกษาค่านิยมของการตระหนกัในตนเอง (Self-Awareness) พฤติกรรมทีมีเป้าหมายในชีวติ การทาํเพือ
ส่วนรวม ความปลืมปีติและดา้นอืนๆของการใชชี้วิตอยา่งไดคุ้ณค่าสูงสุด (Optimal Living)   ซึงช่วย
ใหเ้ราเขา้ใจศกัยภาพทีจะพฒันาตนเองไปสู่ชีวิตในทางบวกและมีความสุขเพิมขึน รวมทงัการทาํให้
คนรอบขา้งและสงัคมพลอยมีความสุขเพมิขึนไปดว้ย 
       Dalai Lama & Cutler ( , อา้งถึงใน วทิยากร เชียงกูล, ) กล่าวไว ้ดงันี  
       . ความสุขมีหลายระดบั ในทางพทุธศาสนากล่าวถึง เหตุปัจจยั  อยา่งทีทาํให้เกิดสุข คือ 
ความมงัคงั ความพงึพอใจทางโลก ความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ และความรู้แจง้ แต่ประตูไปสู่
ปัจจยัความสุขเหล่านี คือ สภาพทางจิตใจ (State of mind) ถา้คุณมีสภาพจิตใจทีมีวินัยและสลบสุข 
รู้จกัพอใจกบัสิงทีคุณมีอยู ่ ควบคุมสิงทีคุณทาํได ้หรือเป็นอิสระจากเหตุปัจจยัภายนอก คุณก็จะมี
โอกาสทีจะมีความสุข  
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       . วธีิพนืฐานวถีิหนึงทีจะนาํปู่ความสุข คือ การพฒันาความรักและความผูกพนักบัเพือน
มนุษยค์นอืนๆ หากคุณยงัมีสิงเหล่านีอยู ่แมคุ้ณจะสูญเสียทรัพยส์มบติัภายนอกทุกสิงทุกอยา่ง คุณก็
ยงัมีความสุขได ้

       . การทีเรามีประสบการณ์ของสภาพอารมณ์ในทางบวก รัก กรุณา ให้อภยั เราจะเข้าใกล้
ธรรมชาติทีแทจ้ริงของจกัรวาลไดม้ากขึน และราจะสร้างอารมณ์ความรู้สึกทางบวกไดม้ากขึน 

       . การมีความสัมพนัธ์ทีดีกบัคนอืนๆ ดว้ยความซือตรงเปิดเผยและใจกวา้งดว้ยความรัก
และความกรุณา เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไดเ้ห็นส่วนดีของคนอืนๆเป็นปัจจยัทีนาํไปสู่ความสุข 

       .ความรักความกรุณาทีแทจ้ริง หมายถึง ภาวะทีมองคนอืนๆอยา่งมนุษยเ์พือนร่วมโลกที
เท่าเทียมกนัและมีอะไรเหมือนกนั  หากเราบ่มเพาะความกรุณาไดอ้ยา่งแทจ้ริง จะทาํให้เรามองอะไร
ไดก้วา้งขึนกวา่ตวัเราเอง และรู้สึกดีขึน มีความสุขขึน (ความปีติยนิดี) ทีไดมี้ส่วนในการช่วยเหลือคน
อืน 

       .การมีสภาพจิตใจในทางบวก (ความรู้สึกทีดี)  ไม่ไดเ้ป็นผลดีเฉพาะต่อตวัคุณเท่านนั แต่
จะเป็นผลดีต่อทุกคนทีคุณเขา้ไปมีความสมัพนัธด์ว้ย 

       .อย่าปนเปความสุข (Happiness) กับความสําราญ (Pleasure) ความสําราญเป็นเพียง
อารมณ์ความรู้สึกชัวคราวทีดูคล้ายกับความสุข แต่ไม่มีความลึกซึงและไม่ยงัยืน ส่วนความสุขมี
พนืฐานทีมีความหมาย มนัคงและยนืยาวกวา่  
       . ความสุขเป็นสิงสามารถพฒันาขึนได ้โดยใชเ้วลา 
       . คุณจะตอ้งพยายามหลักเลียงอารมณ์ในทางลบ โดยเฉพาะอย่างยงิ ความโกรธและ
ความเกลียด และทดแทนอารมณ์นนัดว้ยความอดทนและอดกลนั หรือทดแทนดว้ยความคิดในเชิง
บวก 

       . คุณสามารถพฒันา “จิตใจทีดี” ดว้ยการฝึกฝนตนเอง ซึงจะช่วยลดโอกาสทีคุณจะลง
มือทาํในสิงทีมีลกัษณะทาํลายลา้ง ไม่สร้างสรรคล์งไปได ้

       ดัชนีวัดความสุข  
      ในปัจจุบนัทวัโลกต่างไดเ้ห็นความสาํคญัของการวดัความเจริญเติบโตของประเทศดว้ย
ตัวชีวดัด้านความสุขแทนตัวชีวดัทางเศรษฐกิจ ซึงมีค่าตัวชีวดัทีเกียวข้องกับความสุขของคน 
ดงัต่อไปนี 

       . ดชันีวดัคุณภาพชีวิต พฒันาโดย UNESCAP มองคุณภาพชีวิตในฐานะทีเป็นภาพรวม
ขององคป์ระกอบต่างๆ ทีมีปฏิสัมพนัธ์กนัใน  ดา้น คือ สุขภาพ การใชปั้ญญา ชีวิตการทาํงาน ชีวิต
ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดลอ้มและวฒันธรรม 
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       . ดชันีชีวดัการพฒันาทียงัยนื พฒันาโดย United Nations Commission on Sustainable 

Development (UNCSD) ซึงยึดหลัก Pressure state-respond Framework (PSR) โดยจดัแบ่งเป็น  
หมวด ไดแ้ก่ หมวดสงัคม เศรษฐกิจ สิงแวดลอ้ม และสถาบนั/องคก์ร 

       . ดชันีอยูดี่มีสุขของเด็กและเยาวชน (Child and youth Well-Being Index: CWI) พฒันา
โดย Foundation for Child Development ซึงมีวตัถุประสงคเ์พือวดัผลการพฒันาเด็กและเยาวชนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย  ความอยูดี่มีสุขทางเศรษฐกิจของครอบครัว  สุขภาพ (ความ
ปลอดภยั/พฤติกรรม)  การศึกษา  ความสัมพนัธ์ทางสังคม (ความสุขทางอารมณ์ ความเชือมโยงใน
ชุมชน)  
       . ความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) ของประเทศภูฏาน ใชว้ดัความสุขทีแมจ้ริงของ
คนในสงัคมทีเกิดจากการพฒันาดา้นวตัถุและจิตใจควบคู่กนัไป ภายใตห้ลกัการสาํคญั  ประการ คือ  
การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งยงัยนื (Sustainable economic development)  การอนุรักษแ์ละส่งเสริมคุณค่า
ทางวฒันธรรม (Cultural conservation)  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (Natural 

preservation) และการมีธรรมาภิบาล (Good Governance) 
       . ดัชนีโลกแห่งความสุข ( Happy Planet Index: HPI) พฒันาโดย New Economics 

Foundation วดัความสามารถในการจดัสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพต่อความอยู่ดีมีสุขของ
มนุษย ์ประกอบดว้ย  องคป์ระกอบ คือ ความยนืยาวของชีวิต ความพอใจในชีวิต และความตอ้งการ
บริโภคทรัพยากรธรรมชาติ 

       . ความสุขรูปแบบสมบูรณ์ (Wellness Model) เฮททเ์ลอร์ ไดน้าํรูปแบบของความสุข
สมบูรณ์   มาใชใ้นวงการอุดมศึกษาทีมหาวทิยาลยั     วสิคอนซิล ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นเครืองมือที
สมบูรณ์แบบทีสุด เพราะประกอบด้วยการใช้ชิตทงั  ด้าน โดยผูต้อบจะรายงานถึงระดับความ
ตระหนักในตนเองว่าใช้ชีวิตแต่ละด้านเป็นอย่างไร มี  ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านสังคมและ
สิงแวดลอ้ม ดา้นอารมณ์และเพศสัมพนัธ์ ดา้นสติปัญญา ดา้นการงานอาชีพ(การเรียน) และดา้นจิต
วญิญาณ 

       ส่วนดชันีวดัความสุขทีประเทศไทยจดัทาํขึน มีดงันี 

       . ดชันีความสุขมวลรวม ( GDH : Gross Domestic Happiness index) ของสาํนักเอแบค
โพลล์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  สํารวจความสุขของประชาชนทัวไป   ด้าน  ได้แก่  ด้าน
สภาพแวดล้อม ดา้นสภาพชุชมชนทีพกัอาศยั  ดา้นสภาวะเศรษฐกิจของตนเอง ดา้นการศึกษา ดา้น
ธรรมชาติ ด้านการเมือง-รัฐบาล-องค์กรอิสระ ด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพใจ ด้านวฒันธรรม
ประเพณี และดา้นกระบวนการยตุิธรรม 
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       . ดชันีวดัความสุขของคนไทย (Thai Mental Health Indicator หรือ TMHI) ของกรม
สุขภาพจิต ซึงได้จากการทบทวนวรรณกรรมทังในมุมมองของพุทธศาสนา นักวิชาการ และ
ประชาชนทัวไป  พบว่า  ความสุขและสุขภาพจิตเป็นเรืองเดียวกันในบริบทสังคมไทย มี   
องคป์ระกอบคือ  สภาพจิตใจ  สมรรถภาพของจิตใจ  คุณภาพของจิตใจ  ปัจจยัสนบัสนุน  
       . ดัชนีวดัความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทย ของสํานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึงได้มีการระดมความคิดและรับฟังขอ้คิดเห็นจากภาคีการพฒันาที
เกียวขอ้ง กาํหนดปัจจยัพนืฐานร่วมในการสร้างความสุขของมนุษย ์ซึงถือเป็นองคป์ระกอบหลกัของ
ดัชนีวัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทยได้  องค์ประกอบ  ได้แก่  การมีสุขภาวะ  
ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเขม้แข็ง เศรษฐกิจเขม้แข็งและเป็นธรรม สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ
สมดุล สงัคมประชาธิปไตยทีมีธรรมาภิบาล 
       . ดชันีวดัความสุขในโครงการยทุธศาสตร์เมืองไทยแขง็แรง ไดก้าํหนดดชันีวดัความสุข
ใน  มิติ ดังนี มิติทางกายภาพ มี  เป้าหมาย ได้แก่ การออกกําลังกาย การบริโภคอาหารถูก
สุขลักษณะ อัตราการป่วยและตาย การบริโภคแอลกอฮอล์และยาสูบ อัตราการเจ็บและตายด้วย
อุบตัิเหตุ และมีหลกัประกนัเขา้ถึงสุขภาพ มิติทางใจ มี  เป้าหมาย ไดแ้ก่ ครอบครัวอบอุ่น อตัราการ
ฆ่าตวัตาย และมีความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ มิติทางสงัคม มีเป้าหมาย ไดแ้ก่ ความปลอดภยั 
การได้รับการศึกษา  การมีสัมมาชีพ และทีอยู่อาศัยทีถูกสุขลักษณะ และ มิติทางปัญญาหรือจิต
วญิญาณ มี เป้าหมาย ไดแ้ก่ ลด ละ เลิกอบายมุขและสิงเสพติด มีความสามคัคี มีสติ และยดึมนัใน
หลกัศาสนาธรรม  
       สรุป ดา้นแนวคิดความสุขในการทาํงาน ความสุขทีเกิดขึนในการทาํงานตอ้งเกิดขึนจาก
การรักในงานทีทาํ เพอืนร่วมงาน การไดรั้บการยอมรับจากการทาํงาน รวมถึงผลของงานนนัๆ โดยจะ
แสดงออกดว้ยการยมิ หวัเราะ และการแสดงความภาคภูมิใจจากงานทีไดป้ฏิบติั    
 
งานวิจัยทีเกียวข้อง  
       จากการศึกษางานวจิยัทีเกียวขอ้ง สามารถรวบรวมผลงานวจิยัไดด้งันี  
       สุพตัรา จนัทร์เทียน ( ) ไดศ้ึกษาเรือง “การรับรู้บรรยากาศองคก์รและศกัยภาพการ
พฒันาไปสู่องคก์ารเรียนรู้ กรณีศึกษาวทิยาลยับรมราชชนนี เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”  ผล
การศึกษาพบวา่ คุณลกัษณะส่วนบุคคลทีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการรับรู้เรืองศกัยภาพการพฒันาไปสู่
องคก์รแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ อาจารยส่์วนใหญ่มีความพร้อมต่อการเปลียนแปลงในการพฒันาไปสู่
องคก์รแห่งการเรียนรู้ และวิทยาลยัมีสภาพความพร้อมทีเอืออาํนวยต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง แต่มี
ขอ้จาํกดัเป็นอุปสรรค ไดแ้ก่ การทีวิทยาลยัฯมีอาจารยจ์าํนวนน้อยเนืองจากงบประมาณทีจาํกดัของ
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ภาครัฐ อาจารยแ์ต่ละท่านตอ้งรับผิดชอบงานมากมายหลายดา้น ทาํให้โอกาสทีจะเรียนรู้และพฒันา
ตนเองมีนอ้ย และยงัพบวา่ศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากรในบางส่วนยงัอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 

       พณิสวนั ปัญญามาก ( ) ไดศึ้กษาเรือง การรับรู้ศกัยภาพในการพฒันาไปสู่ความเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาหน่วยธุรกิจและหน่วยปฏิบติัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผล
การศึกษาพบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานทีแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ในเรืองของ
องคป์ระกอบ  ประการ ของการพฒันาองคก์ารไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ พนักงานใน
หน่วยธุรกิจมีการรับรู้ถึงความสาํคญัขององค์ประกอบทงัห้าเรียงลาํดบั ความสําคญัจากมากไปหา
น้อย ดงันี พลวตัรของการเรียนรู้ การปรับเปลียนองคก์าร การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยจีดัการความรู้ 
การเพมิอาํนาจบุคลากร การปรับเปลียนองคก์าร 

         ปัญญา อศัวกุลประดิษฐ ์( ) ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบการนาํแนวคิดองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้มาปฏิบัติระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนกรณีศึกษาธนาคารออมสิน กับบริษัท
ยโูนแคลไทยแลนด ์จาํกดั ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการในการนาํแนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้
มาใชน้ันมีทงัส่วนเหมือนและส่วนทีต่างกัน กล่าวคือ สิงทีทงัสององคก์ารมีความคลา้ยคลึงกันคือ 
ผูบ้ริหารระดับสูงให้การสนับสนุนอยา่งเต็มที เห็นว่าการทาํงานกบัการเรียนรู้เป็นเรืองเดียวกนั มุ่ง
การสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ทีเกิดจากความเตม็ใจของสมาชิกในองคก์าร ไม่ไดเ้กิดจากการบงัคบั
และมีกิจกรรมโครงการต่างๆมากมายทีเอือให้เกิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ส่วนทีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
การประยกุตใ์ชห้ลกัการของ Senge ทีมา และแนวคิดขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ ความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆ แบบประเมินการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ แนวโนม้ในอนาคต  
       กรุณา พลใส ( ) ไดศ้ึกษาเรือง “ แนวทางการพฒันาบุคลากรเพือมุ่งสู่องคก์รแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) ของสาํนักงานคณะกรรมการออ้ยและนาํตาลทราย” ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีศึกษาส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง อายรุะหว่าง -  ปี มีทศันะต่อการพฒันาตนเอง 
กลุ่มตวัเองในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจการงานทงัในดา้นการไดรั้บอาํนาจและการไดรั้บโอกาสอยู่
ในระดบัปานกลาง ส่วนแนวทางการพฒันาบุคลากรเพือมุ่งไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ทงั  
ประการ คือ การเป็นบุคคลรอบรู้ การมีแบบแผนวธีิคิด การสร้างวสิยัทศัน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และ
การคิดอยา่งเป็นระบบ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่พบว่า การนาํความรู้ใหม่ๆ คิด พิจารณา 
ทบทวน คน้หาขอ้มูลประกอบดว้ยตนเองเพอืการพฒันางาน โดยมองเห็นความสาํเร็จขององคก์รเกิด
จากความร่วมมือของเครือข่ายทีเกียวขอ้ง ให้สนับสนุนการจดัเก็บความรู้และทกัษะทีดีเพือถ่ายทอด 
และวางแผนการปฏิบติังานตามภารกิจใหบ้รรลุตามเป้าหมายและพนัธกิจขององคก์รอยูใ่นระดบัมาก 
เมือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปร พบว่า อายุทีแตกต่างกนัมีผลต่อการพฒันาตนเองใน
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การเสริมสร้างพลงัอาํนาจในงานและแนวทางการพฒันาบุคลากร เพอืมุ่งไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับข้อเสนอจากการศึกษา  คือ  สํานักงาน
คณะกรรมการออ้ยและนาํตาลทรายควรส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและ
กนั เพือจะไดป้รับวิธีคิดและวิธีการทาํงานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ สามารถทาํงานตามบทบาท
หน้าทีความรับผิดชอบของตนเองชัดเจน มีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนกลยุทธ์การบริหารจดัการ
ความรู้ของหน่วยงาน มีการถ่ายทอดความรู้ขา้มสายงานระหว่าง ฝ่าย กลุ่ม กอง สาํนัก เพือเชือมโยง
การทาํงานใหเ้ป็นระบบเดียวกนั 
       ธนัยพร วณิชฤทธา ( ) ไดศ้ึกษาเรือง การจดัการความรู้ในชุมชน : กรณีศึกษาดา้น
การจัดการท่องเทียวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม จังหวดัสมุทรสงคราม จากผลการวิจยัพบว่า 
รูปแบบการจดัการความรู้ในชุมชน มีส่วนประกอบสาํคญัคือ ความรู้ คน และกระบวนการ ความรู้คือ
ความรู้ทีเกียวกบัการจดัการ โดยมีคนเป็นกลไกสาํคญัทีจะทาํให้เกิดกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ 
และกระบวนการจึงเป็นวธีิเชือมประสาน คน ความรู้ และกระบวนการเขา้ไวด้ว้ยกนั ซึงรูปแบบการ
จดัการความรู้มีมีความสอดคลอ้งกบัแบบจาํลองปลาทูน่า (TUNA Model) อยา่งยงิและกระบวนการ
จดัการความรู้ทีเชือมต่อกัน เมือมีการนําไปใช้และพฒันาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ จะมีการเพิมพูน
ความรู้ยงิขึน ทงัหมดนีเกิดขึนภายในกระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการพูดคุยแต่สิงดีๆ
ใหแ้ก่กนั 

       สุทธิมน ศรีโชติ และคณะ ( ) ไดศ้ึกษาเรือง การจดัความรู้ขององคก์รในประเทศไทย  
ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์กรราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทีมี
อิทธิพลทางบวกต่อประโยชน์ของการจดัการความรู้ทงั  ดา้นตามกรอบแนวคิดภาคนิพนธ์ คือ การ
ตระหนักรู้และมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกับการจดัการความรู้ วฒันธรรมและความเชือ โดยเฉพาะ
วฒันธรรมการเรียนรู้ ระบบแรงจูงใจ ระบบเทคโนโลยทีีสนับสนุนการจดัการความรู้ นอกจากนียงั
พบวา่ ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการจดัการความรู้ทีสาํคญัคือ การสนับสนุนจากผูน้าํ วฒันธรรมการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีทีง่ายและสะดวกต่อการแสวงหา สืบคน้และเผยแพร่ขอ้มูล ความตระหนักใน
ความสาํคญัของการจดัการความรู้ การวดัผลสาํเร็จของการจดัการความรู้  
       ส่วนปัญหาและอุปสรรคของการจดัการความรู้คือ บุคลากรไม่เขา้ใจการจดัการความรู้ 
และไม่แลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างกัน  สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศองค์กรไม่เอืออํานวยต่อ
วฒันธรรมการเรียนรู้ ซึงส่งผลให้ไม่เกิดความร่วมมือในการสร้างและจดัการความรู้ การจดัเก็บ
เอกสารมีปัญหาในเรืองคลงัขอ้มูล เพราะยงัไม่มีการรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบและไมไดอ้ยูใ่นรูป
เอกสารอิเล็กทรอนิคส์ การจดัการความรู้ดาํเนินการไม่ต่อเนือง ปัญหาการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ความรู้ อีกทงัการวดัผลการจดัการความรู้ทาํไดย้าก เพราะไม่มีตวัวดัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ 
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ผูบ้ริหารมีนโยบายทีไม่ชดัเจน ภาระงานประจาํทีมีมากทาํใหไ้ม่มีเวลาในการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ความรู้ และความไม่เท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงขอ้มูล 

       ลาํดวน โรจนรัตน์ ( ) ได้ศึกษาเรือง การศึกษาการเป็นองค์กรแห่งกาเรียนรู้ของ
ชุมชนฟ้าครามนคร  เทศบาลเมืองคูคต อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา
ปัจจยัของการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของชุมชนฟ้าครามนคร เทศบาลเมืองคูคต อาํเภอลาํลูกกา 
จงัหวดัปทุมธานี เพือศึกษาแนวทางในการนาํปัจจยัแห่งการเรียนรู้ไปเป็นตน้แบบประยุกต์ใช้กับ
ชุมชนอืนๆต่อไป เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ใชแ้บบสัมภาษณ์ทีมีโครงสร้าง
เป็นเครืองมือในการเก็บขอ้มูลโดยทาํการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คน ซึงเป็นบุคลากรทีเป็น
ผูน้าํในชุมชนฟ้าครามนคร เทศบาลเมืองคูคต อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี  
       ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนฟ้าครามนครมีการดาํเนินงานเป็นไปตามปัจจยัของการเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ทงัหมด  ดา้น คือ  )ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ )ปัจจยัดา้นวฒันธรรม )ปัจจยัดา้น
พนัธกิจและยทุธศาสตร์ )ปัจจยัดา้นการจดัการ  )ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์ร ) ปัจจยัดา้นระบบ
องคก์ร )ปัจจยัดา้นบรรยากาศในการทาํงาน )ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ   
       พนัจ่าตรีวิรัตน์ ทวีทรัพยส์มบติั ( ) ไดศึ้กษาเรือง การศึกษาระดบัองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของขา้ราชการทหาร สงักดักรมพระธรรมนูญ สาํนักงานปลดักระทรวงกลาโหม ผลการศึกษา
พบว่า ขา้ราชการทหาร สังกดักรมพระธรรมนูญ สาํนักงานปลดักระทรวงกลาโหม มีระดบัองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยดา้นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ คือ ดา้นความรอบรู้แห่งตน การมีแบบแผนความคิดอ่าน การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม การสร้างวิ
สนัทศัน์ร่วม และการคิดอยา่งเป็นระบบ ตามลาํดบั  
       การทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ระดบัการเรียนรู้ของขา้ราชการทหาร สังกดักรม
พระธรรมนูญ สาํนักงานปลดักระทรวงกลาโหม มีความแตกต่างกนัอยา่งนัยสาํคญัทางสถิติไปตาม
อาย ุ สงักดัหน่วยงาน ระดบัการศึกษา จาํนวนวนัรับราชการ การฝึกอบรม การเขา้ร่วมสมัมนา การเขา้
ร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติัการของหน่วยงาน ความพอใจต่อ
การบริหารจดัการของหน่วยงาน ความภูมิใจต่อการปฏิบติังานในหน่วยงานและความภูมิใจต่อการรับ
ราชการทหาร  
       มานะ ด่านเท่ง ( ) ศึกษาเรือง กลยทุธ์การพฒันาองค์กรแห่งการเรียนรู้ขององคก์าร 
บริหารส่วนตาํบลควนสตอ อาํเภอควนโดน จงัหวดัสตูล โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษากลยุทธ์การ
พฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลควนสตอ อาํเภอควนโดน จงัหวดัสตูล โดยมุ่งศึกษาเกียวกบัระดบั 
กลยทุธ ์และแนวทางในการดาํเนินการพฒันาเพือนาํไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ กลุ่มตวัอยา่ง
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ทีใช้ในการศึกษารวม  คน เครืองมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามและสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ขอ้มูล โดยการแจกแจงความถี คาํนวณหาค่าร้อยละ นาํเสนอในรูปแบบตารางและชิงพรรณนา  
       ผลการศึกษาพบวา่  
       . ดา้นการพฒันาบุคลากร มีการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสาร มีการเปิดโอกาสให้พนักงาน
ไดรั้บการอบรม สมัมนา ส่งเสริมใหมี้การศึกษาต่อในระดบัต่างๆ 

       . ดา้นการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั ผูบ้ริหารเป็นคนเปิดกวา้งทางความคิด เต็มใจทีจะรับ
ฟังความคิดเห็นหรือความรู้สึกของผูอื้น มีการปลูกฝังให้บุคลากรสร้างทศันคติของการร่วมมือกัน 
ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมสนบัสนุนวสิยัทศัน์ใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ 

      . ดา้นการเรียนรู้และการทาํงานเป็นทีม มีการสนับสนุนให้มีการตดัสินใจร่วมกนัโดยมี
การพดูคุยปรึกษาหารือในเรืองต่างๆ มีการสัมมนาหรือประชุมกนัของพนักงานในองคก์ร มีการเปิด
ใจและแสดงความรู้สึกทีเป็นจริงในทีมงานโดยมีการรับฟังความเห็นซึงกนัและกนั 

       . ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการส่งเจ้าหน้าทีรับการอบรมด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศอยา่งต่อเนือง มีการติดตงัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายในองคก์รสามารถ
เชือมโยงขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั มีการใชเ้ทคโนโลยใีนการทาํงานและการติดต่อสือสาร 

        . ดา้นสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้ การจดัสาํนักงานเป็นสัดส่วน 
หอ้งทาํงานตกแต่งอยา่งสวยงาม สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย มีเครืองใชว้สัดุสาํนักงานทีจาํเป็น
ในการทาํงาน  และสถานทีทาํงานมีความปลอดภยั 

        แนวทางและการพฒันาให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยมีกลยทุธ์ คือ ดา้นการพฒันา
บุคลากร ควรให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมในบทบาทอาํนาจหน้าที มีการทบทวนความรู้ ความ
เขา้ใจในหน้าที เป็นระยะๆอยา่งต่อเนือง ดา้นการสร้างและสานวิสัยทศัน์ ควรมีการประชาสัมพนัธ์
วิสัยทศัน์องคก์รและผูบ้ริหาร ให้แก่พนักงาน ประชาชนในพืนที อยา่งทวัถึง และเขา้ใจไดง่้ายขึน 
และจดักิจกรรมเพือปลูกฝังการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมดนั โดยมีการติดตามประเมินผล ดา้นการเรียนรู้
และการทาํงานเป็นทีม ควรมีการพฒันา ใหค้วามรู้ดา้นการทาํงานร่วมกบัผูอื้นแก่บุคลากร มีกิจกรรม
สร้างความสามคัคีภายใน มีกิจกรรมการแสดงออก การอยูร่่วมกนัตลอดจนการแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ ในการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบและต่อเนือง ควรมีการออกประชุมประชาคมร่วมกนัเป็นทีม
ระหวา่งพนกังาน ผูบ้ริหาร สมาชิกและประชาคม ดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ อบต.ควนสตอ ควร
จดัหรือติดตงัระบบเสียงตามสายภายใน โดยจดัให้บุคลากรสับเปลียนหมุนเวียนกนัไปตามสาํนัก/
ส่วนต่างๆ เพอืเป็นการแลกเปลียนการเรียนรู้ และมีการติดตงัระบบไฟ แสง สี ให้เหมาะสมกบัห้อง
ประชุม ควรจะมีการจดัให้มีสถานทีเพือทาํพิธีทางศาสนา ให้เป็นสัดส่วนมากขึน โดยแยกห้องเพศ
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หญิง เพศชาย ควรมีห้องพยาบาลให้แก่พนักงานหรือประชาชนทีมาติดต่อ มีเจ้าหน้าทีให้ความ
ช่วยเหลือ มีป้ายประชาสมัพนัธใ์นยา่นชุมชน  
       สุรางค ์ มะลิทอง ( ) ศึกษาเรือง ความสมัพนัธร์ะหวา่งความเกียวพนัในงาน ความสุข
ในการทาํงาน และคุณภาพในการบริการของพนักงานบริการลูกคา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา
ระดับความเกียวพนัในงาน ระดบัความสุขในการทาํงาน และระดับคุณภาพในการบริการ รวมทงั
ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความเกียวพนัในงาน ความสุขในการทาํงาน และคุณภาพในการ
บริการ และสร้างสมการพยากรณ์คุณภาพในการทาํงานจากตวัแปรทีเกียวพนัในงานและความสุขใน
การทาํงาน พบว่า พนักงานมีความเกียวพนัในงานในระดบัสูง มีความสุขในการทาํงานในระดบัสูง 
ความเกียวพนัในงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความสุขในการบริการ ความสุขในการทาํงานมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัคุณภาพการบริการ 

       บุศยรินทร์  ศิลกรธนบูลย ์( ) ศึกษาเรือง ผลของการนําทุนทางสังคมมาใชใ้นการ
พฒันาชุมชน กรณีศึกษาบา้นศรีจอมแจง้ หมู่  ตาํบลหงส์หิน อาํเภอจุน จงัหวดัพะเยา พบว่า ทุนทาง
สงัคมทีมีอยูใ่นชุมชนบา้นศรีจอมแจง้มีอยูม่ากมาย ทงัทุนทางสังคมทีมีอยูภ่ายในชุมชนและภายนอก
ชุมชนทีนาํมาใชใ้นการพฒันาชุมชนบา้นศรีจอมแจง้ คือ  
       ทุนทางสังคมทีมีอยู่ภายในชุมชน  ประกอบด้วย ทุนทรัพยากรธรรมชาติ  ทุนทาง
วฒันธรรม ทุนบุคคล ทุนองค์กรหรือกลุ่มต่างๆในชุมชน ทุนเครือข่าย ทุนทางเศรษฐกิจและ
ทุนการศึกษา การเรียนรู้เพราะทุนเหล่านีชุมชนบา้นศรีจอมแจง้ใช้เป็นพืนฐานในการพฒันาชุมชน 
และองค์กรให้เกิดความเขม้แข็งมันคงและยงัยืนทาํให้ทุกคนทีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ทาํให้
ชุมชนเกิดการเรียนรู้ในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน และผลของการนาํทุนทางสังคมมาใช้
ในการพฒันาชุมชนทาํให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอยา่งมากปละมีประสิทธิภาพสามารถปรับตวั
ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป สามารถนาํไปต่อรองกบัภายนอกชุมชนได ้

       ทุนภายนอกชุมชนทีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบดว้ย ทุน
เศรษฐกิจ ทุนการศึกษาและทุนบุคคล ผลการศึกษาพบว่าทุนภายนอกชุมชนนันมีผลต่อการพฒันา
ชุมชนนอ้ยกวา่ทุนทางสงัคมทีมีอยูภ่ายในชุมชนเพราะทุนภายนอกชุมชนเพราะทุนภายนอกชุมชนจะ
เน้นให้เจา้หน้าทีภาครัฐและเอกชนเขา้มาแนะนาํและให้ความรู้เกียวกบัองคก์รหรือแนะนาํเกียวกับ
การพฒันาชุมชน 

     ผลของการนาํทุนทางสงัคมมาใชใ้นการพฒันาชุมชนบา้นศรีจอมแจง้พบว่า ชุมชนบา้นศรี
จอมแจง้มีการรวมกลุ่มกนัอยา่งเขม้แข็งและสามารถพฒันาผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งมีคุณภาพในกลุ่มขา้ง
อินทรียแ์ละมีการจดัระบบระเบียบต่างๆในการทาํงานเป็นขนัเป็นตอน ทาํให้กลุ่มเกิดความเขม้แข็ง
ในกลุ่มออมทรัพย ์สมาชิกก็จะมีเงินเก็บออมไวใ้ช้ประโยชน์เมือตอ้งการใชเ้งิน ไม่ตอ้งไปกูย้มืเงิน
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นอกระบบมาใชแ้ละทาํใหส้มาชิกรู้จกัเก็บออมไวใ้ชใ้นยามจาํเป็นอีกดว้ย เมือชาวบา้นศรีจอมแจง้นาํ
ทุนทางสงัคมทีมีอยูใ่นชุมชนมาใชใ้นการพฒันาชุมชนแลว้ทาํใหเ้กิดความเขม้แข็งและสามารถพึงพา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ตอ้งรอแต่ทางภาครัฐและเอกชนมาช่วยสนับสนุนในการทาํ
กิจกรรมทุกอยา่ง จึงทาํใหส้ามารถไปต่อรองกบัภายนอกชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี และผลของการนาํทุน
ทางสังคมมาใชใ้นการพฒันาชุมชนนันยงัทาํให้ชุมชนเกิดการพึงพาและอยูร่่วมกนัแบบพีน้องและ
เครือญาติ เมือมีปัญหาเกิดขึนในชุมชนก็สามารถช่วยกนัแก้ไขได ้ทาํให้ชุมชนเกิดความรักสามคัคี
และเกิดความเขม้แขง็ขึนภายในชุมชนบา้นศรีจอมแจง้  
       อุมาภรณ์  บุญประเสริฐ ( ) ศึกษาเรือง ทุนทางสังคมของชาวชนบทไทย กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านบนดอน หมู่  ตาํบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี โดยในการวิจัย มี
วตัถุประสงค์เพือศึกษาระดับทุนทางสังคม ซึงประกอบด้วย เครือข่าย (Network) บรรทัดฐาน 
(Norms) และความไวว้างใจ(Trust) เพอืศึกษาวา่มีตวัแปรอะไรทีสามารถบอกถึงระดบัทุนทางสงัคมที
มีอยูใ่นชุมชน  
        เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แบบสอบถามซึงแบ่งเป็น  ส่วน ดงันี ส่วนที  
ขอ้คาํถามเกียวกบัขอ้มูลทวัไปของประชากรในชุมชน ส่วนที  ขอ้คาํถามเกียวกบัระดบัทุนทางสังคม 
และส่วนที  ปัญหาและขอ้เสนอแนะ ผลการวิจยัพบว่า ชาวชนบทไทยชุมชนบา้นดอน หมู่  ตาํบล
บางแกว้ อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรีมีระดบัทุนทางสงัคม มีค่าเท่ากบั .  ซึงถือว่ามีระดบัทุน
ทางสงัคมในระดบัมาก  
 

 สภาพพนืทีตําบลโคกสะอาด 
       ตาํบลโคกสะอาด ตงัอยูใ่นพนืทีอาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี เดิมเรียกว่าตาํบลหนอง
กระธาตุขึนกบัอาํเภอเสาไห ้ แต่ต่อมาแยกเป็นอาํเภอหนองแซงและเปลียนชือเป็นตาํบลโคกสะอาด 
ราษฎรในพนืทีส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศลาว   
       สภาพพืนทีของตาํบลโคกสะอาด เป็นทีราบลุ่ม มีคลองชลประทานไหลผ่านจาํนวน  
สาย การคมนาคมภายในตาํบล มีถนน คศล.  สาย ถนนลาดยาง  สาย ถนนลูกรัง  สาย ถนนดิน 
 สาย  แหล่งนาํธรรมชาติ ลาํหว้ย ลาํนาํ   แห่ง มีโรงเรียน  แห่งคือ โรงเรียนวดัหนองกระธาตุ เปิด
สอนเฉพาะชันอนุบาล ถึง ชนัประถมศึกษาปีที  มีวดั  แห่งได้แก่ วดัหนองนกชุม วดังิวงาม วดั
หนองกวางโจน วดัหนองกระธาตุ และวดัหนองหลวั  มีสาธารณสุข  แห่ง การสือสาร โทรศพัท์
สาธารณะจาํนวน  แห่ง มีไฟฟ้าใชค้รบทุกหลงัคาเรือน  
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       อาณาเขตตาํบล ทิศเหนือติดต่อกับตาํบลหัวโพ ทิศใตติ้ดกับตาํบลโพนทองและตาํบล
โคกตูม อาํเภอหนองแค ทิศตะวนัออกติดต่อกบัตาํบลม่วงหวาน ทิศตะวนัตกติดต่อกบัตาํบลหนองกบ
และตาํบลหนองควายโซ จงัหวดัสระบุรี 

       ประชากรในตาํบลโคกสะอาดมีจาํนวนทงัหมก ,  คน โดยแบ่งออกเป็น  หมู่ ดงันี 
หมู่ที  จาํนวน  ครัวเรือน ประชากรทงัหมด  คน หมู่ที  จาํนวน  ครัวเรือน ประชากร
ทงัหมด  คน หมู่ที  จาํนวน  ครัวเรือน ประชากรทงัหมด  คน หมู่ที  จาํนวน  ครัวเรือน 
ประชากรทงัหมด  คน หมู่ที  จาํนวน  ครัวเรือน ประชากร  คน หมู่ที  จาํนวน  ครัวเรือน 
ประชากร  คน หมู่ที จาํนวน  ครัวเรือน ประชากร  คน  
   สภาพเศรษฐกิจของตาํบล ประชาชนส่วนใหญ่ทาํอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทาํนา ทาํสวน 
เพาะเห็ดฟาง เลียงไข่ไก่ รับจา้งและทาํงานในโรงงาน  
   ประชากรในตาํบลโคกสะอาดส่วนใหญ่เป็นคนในพืนที ทีอาศยัอยูม่านานตงัแต่บรรพบุรุษ
ทีอพยพมาจากประเทศลาวจนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ประชากรส่วนใหญ่ในพนืทีมีความสัมพนัธ์
ทางเครือญาติ 
 



 
บทที  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

วิธีทีใช้ในการศึกษา  
 การศึกษาวจิยัเรือง “องคก์รแห่งการเรียนรู้ตาํบลโคกสะอาด” เป็นวจิยัเชิงสาํรวจโดยใช้
ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณ   (Quantitative  research) โดยนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูล แนวคิด 
ทฤษฎี การสาํรวจพนืทีและการทบทวนวรรณกรรม มากาํหนดตวัแปรอิสระและตวัแปรตามรวมถึง
นาํมาทาํกรอบแนวคิดในการวจิยัและใชแ้บบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูลนาํมาประมวลผลและ
วเิคราะห์ในเชิงปริมาณ 

 

ลักษณะของข้อมูล 
       ลกัษณะของขอ้มูลของงานวจิยั เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เพือเป็นการ
แสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนถึงการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด ใน
ดา้นต่างๆ  ดา้น ไดแ้ก่ การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ การมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง การสร้าง
และการสานวสิยัทศัน์ การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และการมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบ    
 

เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 
       ผูว้ิจัยใช้แบบสอบถามปลายปิด ( Close-ended questionnaire) คาํถามมาตราส่วน
ประมาณค่า และ คาํถามปลายเปิด โดยกาํหนดคาํถามไวด้งัต่อไปนี  
       . แบบสอบถามขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอยา่งแบ่งออกเป็น  ส่วน ไดแ้ก่ 

           .  สถานภาพทางประชากร ประกอบด้วย เพศและอายุ จดัการวดัขอ้มูลเป็นนาม
บญัญตัิ (Nominal scale)  
           .  สถานภาพทางเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย อาชีพและรายไดเ้ฉลียต่อเดือน จดัการวดั
ขอ้มูลเป็นนามบญัญตัิ (Nominal scale)  
           .  สถานภาพทางสังคม ประกอบด้วย การศึกษา  ระยะเวลาการอาศยัอยู่ในชุมชน
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม จดัการวดัขอ้มูลเป็นนามบญัญตัิ (Nominal scale)    
       . ขอ้มูลเพือใช้วดัระดับทุนทางสังคมของบุคคล ความสุขในการทาํงาน และระดับ
องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด โดยแบ่งออกเป็น ดา้นการมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ ดา้นการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง ดา้นการสร้างและการสานวิสัยทศัน์ ดา้นการ
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เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และดา้นการมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบ  ซึงวดักลุ่มตวัอยา่ง  ระดบั 
จดัเป็นการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชนั (Interval scale) โดยใชแ้บบประเมินค่าลกัษณะ Likert scale 

โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนและความกวา้งของอนัตรภาคชนั (ณัฐพล เนตรหิน  : ) ดงันี 

  มากทีสุด ค่าคะแนนเท่ากบั   ( .  - . ) 
  มาก  ค่าคะแนนเท่ากบั   ( .  - . ) 
  ปานกลาง ค่าคะแนนเท่ากบั   ( .  - . ) 
  นอ้ย  ค่าคะแนนเท่ากบั   ( .  - . ) 
  นอ้ยทีสุด ค่าคะแนนเท่ากบั   ( .  - . ) 
 

       การแปลค่าคะแนนโดยเฉลีย โดยใชค้่าเฉลียเลขคณิต (Arithmetic Mean) กาํหนดช่วง
ของการวดั ดงันี    

คะแนนสูงสุด คะแนนตาํสุด
จาํนวนชนั

 

       =     
 

     =       0.80 

 
 . การตรวจสอบค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม (Reliability) หาค่าความเชือมนัดว้ย
วธีิการสมัประสิทธิ ครอนบาร์ก (α) 

 . เป็นคาํถามแสดงความคิดเห็น   เกียวกบัความคิดทีเป็นประโยชน์ต่อองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ของตาํบลโคกสะอาด เพือนาํมาเป็นขอ้เสนอแนะในการรับปรุงและพฒันาองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ของตาํบลโคกสะอาด 

  
ขันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 . การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ   
           .  ศึกษาขอ้มูลเบืองต้นจากแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งและสืบคน้ขอ้มูลจาก
ฐานขอ้มูลในทีต่างๆทีเกียวขอ้งกบังานวิจยัเพือนาํมากาํหนดเป็นตวัแปรตน้และตวัแปรตาม และ
เพอืกาํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั 

           .  ศึกษาขอ้มูลดา้นทฤษฎีโดยละเอียด จากความหมาย และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง  
 .การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ 
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            .  ลงพนืทีเพอืสาํรวจพนืทีและขอขอ้มูลเบืองตน้ของพนืทีรวมถึงทาํความรู้จกัของ
ผูท้ีสามารถให้ขอ้มูลในเชิงลึกได้ และเก็บขอ้มูลเบืองต้นเกียวกับพืนทีในการทาํวิจัยและกลุ่ม
ประชากร เพอืกาํหนดเป็นตวัแปรอิสระและตวัแปรตามในการเขียนกรอบแนวคิด 

      .  เตรียมแบบสอบถามจากกรอบแนวคิดในการวจิยั 

           .  ดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตวัอย่าง 
ไดแ้ก่ประชากรทีอาศยัอยูใ่นพนืทีตาํบลโคกสะอาดจาํนวน  หมู่  
 . ประชากร ประชากรคือประชาชนทีอาศยัอยูใ่นตาํบลโคกสะอาด จาํนวน ,  คน 

 . การสุ่มตวัอยา่ง  ในการวจิยัครังนีเป็นการสุ่มตวัอยา่ง โดยมีขนัตอนดงันี 

     ขนัตอนที  ผูว้จิยัไดแ้บ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น  กลุ่ม ตามจาํนวนหมู่ในตาํบลโคก
สะอาดทีมีทงัสิน  หมู่ ดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม ( Cluster Sampling)  
           ขนัตอนที  ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) คือการหาจาํนวน
ตามโควตาของสดัส่วนประชากรเพือผูว้ิจยัจะไดแ้จกแบบสอบถามจนครบตามจาํนวนโควตาของ
สดัส่วนทีคาํนวณ 

   . กลุ่มตวัอยา่ง 

       การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งผูว้จิยัใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มตวัอยา่งซึงก็คือประชากร
ทงัหมดในตาํบลโคกสะอาด  โดยการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งทีเหมาะสมมาจากการสุ่มตวัอยา่งจาดการ
คาํนวณดว้ยสูตรทาโร่ ยามาเน่  Taro Yamane (  : 547) ซึงมีระดบัความเชือมนัเป็น % จาก
การคาํนวณจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการวจิยันีจาํนวน  คน  
 

  โดยกาํหนดให ้   แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งทีตอ้งการ   

     N แทน ขนาดประชากร 

      e แทน ระดบัความคลาดเคลือนทียอมใหเ้กิดขึน (+/- . ) 
 
 สูตรทีใช ้             

       

 จะแทนค่าได ้     

 

   เพราะฉะนนั กลุ่มตวัอยา่งคือ  คน  
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ตารางที  จาํนวนประชากรและขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทีศึกษา 

 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   .การวิเคราะห์ข้อมูล   เมือได้แบบสอบถามกลับคืนจากกลุ่มตัวอย่างทีใช้ใน
การศึกษา ผูว้จิยัจะนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงัต่อไปนี 

            .  รวบรวมขอ้มูลทีไดรั้บทงัหมด   เพือนาํมาทาํการตรวจสอบเพือพิจารณาความ
ถูกตอ้งและกาํหนดรหัสเพือนาํมาใชใ้นการคาํนวณค่าทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences)   
            .  นาํผลทีไดจ้ากการคาํนวณมาสร้างตารางเพอือ่านค่าและวเิคราะห์ขอ้มูล 

            1.3 อภิปรายผลทีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูล เพือนาํไปสู่การแปลผลขอ้มูลทีไดรั้บ
อยา่งถูกตอ้งตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
   . สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยั  
             .  สถิติทีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยาย ใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล  

              .  สถิติทีใชก้ารทดสอบสมมุติฐานทีเป็นความโดยใชค้่า T-test, F-test ในรูปแบบ
ของการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน ( Analysis of variance : ANOVA) 

 . ขอ้มูลทีเป็นขอ้เสนอแนะเป็นการวเิคราะห์เนือหาในแต่ละแบบสอบถาม  
 

แบ่งแยกตามพนืที จาํนวนประชากร 

(คน) 
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

(คน) 
หมู่ที    

หมู่ที    

หมู่ที    

หมู่ที    

หมู่ที    

หมู่ที    

หมู่ที    

รวม ,   



 
 

บทที  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวจิยัเรือง “องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด”  ผูว้จิยัไดเ้ก็บ
ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทีอาศยัอยูใ่นตาํบลโคกสะอาด จาํนวน  คน ไดค้ืนครบทุกฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ  จากแบบสอบถามทงัหมด ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถาม
ก่อนนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS  (Statistical Package for the Social Sciences)  โดย
นาํเสนอการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงันี  
 ตอนที  ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
 ตอนที  การทดสอบสมมติฐาน 
 
ตอนที   ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 ตัวแปรอิสระ 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลของตวัแปรอิสระของกลุ่มตวัอยา่งไดน้าํขอ้มูลมาจากแบบสอบถาม
ส่วนที  ซึงเป็นคาํถามเกียวกบัขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอยา่งเป็นตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ สถานภาพทาง
ประชากร แบ่งออกเป็น เพศ และอาย ุสถานภาพทางเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น อาชีพ และรายไดเ้ฉลีย
ต่อเดือน สถานภาพทางสงัคม แบ่งออกเป็น ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการอาศยัในชุมชน และการ
เป็นสมาชิกกลุ่ม ใชค้่าสถิติ ร้อยละ (Percentage)  โดยนําเสนอขอ้มูลในรูปแบบตาราง แสดงตาม   
ตารางที  ถึง ตารางที  ตามลาํดบั 
 
ตารางที  จาํนวนและค่าร้อยละจาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จาํนวน(n) ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

รวม 

133 
201 
334 

39.8 
60.2 
100 

  
   จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คน พบวา่มีจาํนวนเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยเป็นจาํนวน
เพศหญิง  คน และจาํนวนเพศชาย  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ .  ตามลาํดบั 
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ตารางที 3 จาํนวนและร้อยละจาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จาํนวน(n) ร้อยละ 
20-40 ปี 
41-60 ปี 
61 ปีขึนไป 

รวม 

120 
197 
17 
334 

35.9 
59.0 
5.1 
100 

  
        จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 334 คน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งทีมีจาํนวนมากทีสุดอายรุะหว่าง     
41-60 ปี จาํนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งอาย ุ20-40 ปี จาํนวน 120 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.9  กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ61 ปีขึนไป จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1   
 
ตารางที 4 จาํนวนและร้อยละจาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จาํนวน(n) ร้อยละ 
อาชีพทีมีรายไดป้ระจาํ 
อาชีพทีมีรายไดไ้ม่ประจาํ 

รวม 

77 
257 
334 

23.1 
76.9 
100 

  
        จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งประกอบอาชีพทีมีรายไดไ้ม่ประจาํ
มีจาํนวนมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีประกอบอาชีพทีมีรายไดป้ระจาํ  โดย กลุ่มตวัอยา่งทีประกอบอาชีพ
ทีมีรายไดไ้ม่ประจาํ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  กลุ่มตวัอยา่งทีประกอบอาชีพทีมีรายได้
ประจาํ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
  
ตารางที  จาํนวนและร้อยละจาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
 

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน จาํนวน(n) ร้อยละ 
ตาํกว่า   10,000  บาท 
10,001 - 30,000 บาท 
30,001 บาทขึนไป 

รวม 

153 
171 
10 

334 

45.8 
51.2 
3.0 
100 
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        จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งทีมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ,  -

,  บาท มีมากทีสุด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งทีมีรายได้
เฉลียต่อเดือน ตาํกวา่ ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  กลุ่มตวัอยา่งทีมีรายไดเ้ฉลีย
ต่อเดือน ,  บาทขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 
 
ตารางที  จาํนวนและร้อยละจาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดบัการศึกษา จาํนวน(n) ร้อยละ 
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
อนุปริญญาหรือสูงกว่า 

รวม 

279 
55 

334 

83.5 
16.5 
100 

  
        จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน   คน  พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีมีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ กลุ่มตวัอยา่งทีมีการศึกษา
ในระดบัอนุปริญญาหรือสูงกวา่ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
 
ตารางที  จาํนวนและร้อยละจาํแนกตามระยะเวลาอาศยัอยูใ่นชุมชน 
 

ระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นชุมชน จาํนวน(n) ร้อยละ 
ตาํกว่า 20 ปี 
21 – 40    ปี 
41  ปีขึนไป 

รวม 

41 
158 
135 
334 

12.3 
47.3 
40.4 
100 

  
        จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งทีมีระยะเวลาอาศยัอยู่ในชุมชน 

- ปีขึนไป มีจาํนวนมากทีสุด จาํนวน  คน คิดเป็น .  รองลงมาคือ กลุ่มตวัอย่างทีมี
ระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นชุมชน 41 ปีขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  กลุ่มตวัอยา่งทีมี
ระยะเวลาอาศยัอยูใ่นชุมชมชน  ตาํกวา่  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   ตามลาํดบั 
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ตารางที  จาํนวนและร้อยละจาํแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
 

การเป็นสมาชิกกลุ่ม จาํนวน(n) ร้อยละ 
ไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม 
เป็นสมาชิกกลุ่ม 

รวม 

173 
161 
334 

51.8 
48.2 
100 

  
        จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คน มีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีไม่เป็นสมาชิกกลุ่มจาํนวน 

 คน  คิดเป็นร้อยละ .  กลุ่มตวัอยา่งทีเป็นสมาชิกกลุ่ม จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
        การนาํเสนอขอ้มูลดา้นทุนทางสงัคม และ ดา้นความสุขในการทาํงาน ใชค้่าสถิติ เฉลีย
เลขคณิต (arithmetic mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการแปล
ความหมายและการวเิคราะห์ขอ้มูล เสนอขอ้มูลในรูปแบบตาราง ตามตารางที -  
 
ตารางที   ระดบัทุนทางสงัคม 
 

ทุนทางสังคม X  S.D. ความหมาย 
ดา้นเครือข่าย 
.ท่านพบปะสนทนากบัสมาชิกภายในครอบครัวเป็นประจาํ 
.ท่านไปร่วมกิจกรรมต่างๆของหมู่บา้นและตาํบลโดย
สมาํเสมอ 
3.ท่านมีการทาํงาน/ติดต่อกบัเครือข่ายนอกหมู่บา้นและ
ชุมชนอืน 

รวม 

 
.  
.  
 

.  
 

.  

 
.  
.  

 
.  

 
.  

 
มาก 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

ดา้นปทสัถาน 
4.ท่านมีส่วนร่วมในการสืบสานวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถินของหมู่บา้นและตาํบล 
5.ท่านให้ความช่วยเหลือส่วนรวมของหมู่บา้นโดยการ
บริจาคทรัพยห์รือแรงงานเพือสิงทีเป็นสาธารณะประโยชน์ 
6.ท่านมีความเชือและศรัทธาในกฎของหมู่บา้น 

รวม 

 
.  
 

.  
 

.  

.  

 
.  

 
.  

 
.  
.  

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
 



63 
 
ตารางที  ระดบัทุนทางสงัคม  (ต่อ) 
 

ทุนทางสังคม X  S.D. ความหมาย 
ดา้นความไวว้างใจ 
7.ท่านมีความไวว้างใจต่อคนในหมู่บา้น 
8.ท่านมีความไวว้างใจผูน้าํชุมชน 
9.ท่านมีความเชือมนัต่อความปลอดภยัในหมู่บา้นของท่าน 

รวม 

 
.  
.  
.  
.  

 
.  
.  
.  
.  

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยรวม .  .  มาก 
 
        จากการวิเคราะห์ตารางที  พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดับทุนทางสังคมโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก   ( X  = .  , S.D. = .  )  พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัทุนทาง
สังคมดา้นความไวว้างใจอยูใ่นระดบัมาก ( X  = .  , S.D. = .  )   ดา้นปทสัถานอยูใ่นระดบั
มาก ( X  = .  , S.D. = .  )  และดา้นเครือข่ายอยูใ่นระดบัมาก( X  = .  , S.D. = .  )    
เมือพิจารณารายขอ้พบว่า   กลุ่มตวัอยา่งทีมีระดับทุนทางสังคมในระดบัมาก คือ  พบปะสมาชิก
ภายในครอบครัวเป็นประจาํ ( X  = .  , S.D. = .  ) มีส่วนร่วมในการสืบสานวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถินของหมู่บา้นและตาํบล ( X  = .  ,    S.D. = . ) ให้ความช่วยเหลือส่วนรวม
ของหมู่บา้นโดยการบริจาคทรัพยห์รือแรงงานเพอืสิงทีเป็นสาธารณะประโยชน์ ( X  = .  , S.D. = 
.  ) มีความเชือและศรัทธาในกฎของหมู่บา้น ( X  = .  , S.D. = .  )  มีความไวว้างใจผูน้าํ
ชุมชน ( X  = .  , S.D. = .  ) มีความเชือมนัต่อความปลอดภยัในหมู่บา้น ( X  = .  , S.D. = 
.  ) กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัทุนทางสังคมอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ  ไปร่วมกิจกรรมของหมู่บา้น
และตาํบลโดยสมาํเสมอ  ( X  = .  ,               S.D. = .  ) และมีการทาํงาน/ติดต่อกบัเครือข่าย
นอกหมู่บา้นและชุมชนอืน  ( X  = .  , S.D. = . ) 
 
ตารางที  ระดบัความสุขในการทาํงาน 
 

ความสุข X  S.D. ความหมาย 
ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ 
1.ท่านมีสัมพนัธภาพทีดีต่อคนในชุมชน 
2.ท่านภูมิใจทีไดเ้ป็นส่วนหนึงของงานในกลุ่มหรือชุมชน 

รวม 

 
.  
.  
.  

 
.  
.  
.  

 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

 



64 
 
ตารางที  ระดบัความสุขในการทาํงาน (ต่อ) 
 

ความสุข X  S.D. ความหมาย 
ดา้นความสาํเร็จในงาน 
3.ท่านภูมิใจในงานของกลุ่มหรือชุมชนทีร่วมดาํเนินการจน
สาํเร็จ 
4.ท่านพอใจทีไดเ้ห็นงานประสบความสาํเร็จ 

รวม 

 
.  
 

.  

.  

 
.  

 
.  
.  

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

ดา้นการเป็นทียอมรับ 
5.คนในครอบครัวยอมรับในตวัท่าน 
6.คนในชุมชนยอมรับในตวัท่าน 

รวม 

 
.  
.  
.  

 
.  
.  
.  

 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

โดยรวม .  .  มาก 
 
        จากการวิเคราะห์ตารางที  พบว่า กลุ่มตวัอย่างโดยรวมมีระดับความสุขในการ
ทาํงานอยูใ่นระดบัมาก   ( X  = .  , S.D. = .  ) พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าระดบัความสุขใน
การทาํงานดา้นความสาํเร็จในงานอยูใ่นระดบัมาก ( X  = .  , S.D. = .  ) ดา้นการเป็นที
ยอมรับอยูใ่นระดบัมาก    ( X  = .  , S.D. = .  ) ดา้นการติดต่อสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัมาก ( X  = 
.  , S.D. = .  )      เมือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีมีระดบัความสุขในระดบัมาก 
คือ มีสัมพนัธภาพทีดีต่อคนในชุมชน       ( X = .  , S.D. = .  ) ภูมิใจในงานของกลุ่มหรือ
ชุมชนทีร่วมดาํเนินการจนสาํเร็จ   ( X  = .  , S.D. = .  ) พอใจทีได้เห็นงานประสบ
ความสาํเร็จ ( X  = .  , S.D. = . ) คนในครอบครัวยอมรับในตวัท่าน ( X  = .  , S.D. = 
.  ) กลุ่มตวัอยา่งทีมีระดบัความสุขอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ  ภูมิใจทีไดเ้ป็นส่วนหนึงของงาน
ในกลุ่มหรือชุมชน ( X  = .  , S.D. = .  ) และ คนในชุมชนยอมรับในตวัท่าน ( X  = .  , 
S.D. = . )  
 ตัวแปรตาม 
        การนาํเสนอขอ้มูลในการวดัระดบัความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนใน
ตาํบลโคกสะอาดโดยรวม และแบ่งเป็นรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ดา้นการมีรูปแบบ
วธีิคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง ดา้นการสร้างและการสานวิสัยทศัน์ ดา้นการเรียนรู้ร่วมเป็นทีม และ
ดา้นการมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบ โดยใชค้่าสถิติ ค่าเฉลียเลขคณิต (arithmetic mean) และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการแปลความหมายและการวิเคราะห์ขอ้มูล เสนอ
ขอ้มูลในรูปแบบตาราง  
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ตารางที  ระดบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดโดยรวม  
 

ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ X  S.D. ความหมาย ระดบั 
.ดา้นการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
.ดา้นการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง 
.ดา้นการสร้างและสานวิสัยทศัน์ 
.ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 
.ดา้นการมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบ 

โดยรวม 

3.46 
3.14 
2.77 
3.47 
3.78 
3.32 

0.589 
0.629 
0.765 
0.600 
0.878 
0.484 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 

- 
  
        จากการวเิคราะห์ตารางที 11 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้
โดยรวมอยูใ่นระดบักลาง ( X  = .  ,S.D. = . ) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นทีมีระดบั
องคก์รแห่งการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากโดยเรียงตามลาํดบัคือ ดา้นการมีความคิดและความเขา้ใจเชิง
ระบบ( X  = .  , S.D. = . ) ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม ( X  = .  , S.D. = .  ) ดา้น
การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ( X  = .  , S.D. = . )  ดา้นทีมีระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ในระดบัปาน
กลางเรียงตามลาํดบั คือ ดา้นการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง ( X  = .  , S.D. = . ) 
และดา้นการสร้างและสานวสิยัทศัน์ ( X  = .  , S.D. = .  ) 
 
ตารางที  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด 
       ดา้นการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

องคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้น 
การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ระดบัการเรียนรู้ X  S.D. แปล 
ความ 
หมาย 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ทีสุด 

.ท่านตงัใจพฒันาความรู้และ
ความสามารถของตนเอง 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

- .  .  มาก 

.ท่านนาํความรู้เดิมมาใชโ้ดย
ไม่ไดน้าํความรู้ใหม่มาประยกุต์ 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

.  .  มาก 

.ท่านแลกเปลียนความรู้และ
ความคิดเห็นกบัคนในชุมชน 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

- .  .  ปาน
กลาง 

โดยรวม .  .  มาก 
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        จากตารางที  ผลการวิเคราะห์การศึกษาระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชน
ในตาํบลโคกสะอาดด้านการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ พบว่า ระดับองคก์รแห่งการเรียนรู้ด้านการมุ่งสู่
ความเป็นเลิศของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = . ,S.D. = . ) 
เมือพจิารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉลียมากไปหาน้อยดงันี ท่านตงัใจพฒันาความรู้และ
ความสามารถของตนเอง( X  = .  , S.D. = . ) ท่านนาํความรู้เดิมมาใชโ้ดยไมไดน้าํความรู้
ใหม่มาประยกุต ์( X  = .  , S.D. = . ) และท่านแลกเปลียนความรู้และความคิดเห็นกบัคนใน
ชุมชน ( X  = .  , S.D. = . ) เป็นลาํดบัสุดทา้ย 
 
ตารางที   ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด 
       ดา้นการมีรูปแบบวธีิคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง 
 

องคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้น 
การมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมอง

ทีเปิดกวา้ง 

ระดบัการเรียนรู้ X  S.D. แปล 
ความ 
หมาย 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ทีสุด 

.ท่านรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอื้นและนาํไปปรับปรุง 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( ) 

 
( . ) 

- .  .  มาก 

.ท่านปรับความคิดและวิธีการ
ดาํเนินงานเพือให้สอดคลอ้งกบั 
การทาํงานในกลุ่ม 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

.  .  ปาน
กลาง 

.ท่านมีการศึกษาขอ้มลูเพิมเติม
เพือนาํมาพฒันาตาํบล 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

.  .  ปาน
กลาง 

 
โดยรวม 

.  .  ปาน
กลาง 

  
 จากตารางที  ผลการวิเคราะห์การศึกษาระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชน
ในตาํบลโคกสะอาดด้านการรูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง พบว่า ระดบัองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ดา้นการมีรูปแบบวธีิคิดและมุมมองทีเปิดกวา้งของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ( X = .  , S.D. = .  ) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉลีย
มากไปหานอ้ยดงันี ท่านรับฟังความคิดเห็นของผูอื้นและนาํไปปรับปรุง( X  = .  , S.D. = . ) 
ท่านปรับความคิดและวธีิการดาํเนินงานเพอืใหส้อดคลอ้งกบัการทาํงานในกลุ่ม ( X  = .  , S.D. = 
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. ) และมีการศึกษาขอ้มูลเพิมเติมเพือนาํมาพฒันาตาํบล ( X  = . , S.D. = . ) เป็นลาํดบั
สุดทา้ย 
 
ตารางที   ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด 
       ดา้นการสร้างและการสานวสิยัทศัน์ 
 

องคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้น 
การสร้างและการสานวิสัยทศัน์ 

ระดบัการเรียนรู้ X  S.D. แปล 
ความ 
หมาย 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ทีสุด 

.ท่านเป็นส่วนหนึงในการ
วางแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติั
การของกลุ่ม 

6 
(1.8) 

51 
(15.3) 

139 
(41.6) 

 

128 
(38.3) 

 

10 
(3.0) 

2.75 0.815 ปาน
กลาง 

.ท่านปฏิบติัตามแผนงานของ
กลุ่ม 

7 
(2.1) 

65 
(19.5) 

128 
(38.3) 

126 
(37.7) 

8 
(2.4) 

2.81 0.847 ปาน
กลาง 

.ท่านสามารถอธิบายวิสัยทศัน์
ของตาํบลให้ผูอื้นฟังไดโ้ดย
ละเอียด 

6 
(1.8) 

66 
(19.8) 

112 
(33.5) 

143 
(42.8) 

7 
(2.1) 

2.76 0.853 ปาน
กลาง 

 
โดยรวม 

2.77 0.765 ปาน
กลาง 

 
        จากตารางที  ผลการวิเคราะห์การศึกษาระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชน
ในตาํบลโคกสะอาดด้านการสร้างและสานวิสัยทศัน์ พบว่า ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นการ
สร้างและสานวิสัยทศัน์ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
. , S.D. = .  )   เมือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉลียมากไปหาน้อยดงันี  ท่าน
ปฏิบติังานตามแผนของกลุ่ม  ( X  = .  , S.D. = . )  ท่านสามารถอธิบายวิสัยทศัน์ของตาํบล
ให้ผูอื้นฟังไดโ้ดยละเอียด ( X  = .  , S.D. = . )  และท่านเป็นส่วนหนึงในการวางแผน       
กลยทุธข์องกลุ่ม   ( X  = . , S.D. = . ) เป็นลาํดบัสุดทา้ย 
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ตารางที   ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด 
       ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 
 

องคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้น 
การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 

ระดบัการเรียนรู้ X  S.D. แปล 
ความ 
หมาย 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ทีสุด 

.ท่านตงัใจเขา้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆในกลุ่ม 

13 
(3.9) 

79 
(23.7) 

117 
(35.0) 

114 
(34.1) 

11 
(3.3) 

2.91 0.927 ปาน
กลาง 

.ท่านนาํขอ้ผดิพลาดทีเกิด
ขึนมาเป็นบทเรียนและแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดนนั 

82 
(24.6) 

128 
(38.3) 

105 
(31.4) 

18 
(5.4) 

1 
(0.3) 

3.68 0.843 มาก 

.ท่านสนบัสนุนการเก็บ
รวบรวมความรู้และทกัษะเพือ
นาํมาถ่ายทอดและใชป้ระโยชน์ 

57 
(17.5) 

137 
(41.0) 

117 
(35.0) 

22 
(6.6) 

1 
(0.3) 

3.81 0.878 มาก 

โดยรวม 3.47 0.600 มาก 
  
        จากตารางที  ผลการวิเคราะห์การศึกษาระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชน
ในตาํบลโคกสะอาดดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมพบวา่ ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นทีมของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   ( X = . , S.D. = 

.  )   เมือพจิารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉลียมากไปหาน้อยดงันี   ท่านสนับสนุนการ
เก็บรวบรวมความรู้และทกัษะเพอืนาํมาถ่ายทอดและใชป้ระโยชน์ ( X  = .  , S.D. = . ) ท่าน
นาํขอ้ผดิพลาดทีเกิดขึนมาเป็นบทเรียนและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดนัน  ( X  = .  , S.D. = . )  และ
ท่านตงัใจเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆในกลุ่ม ( X  = . , S.D. = . ) เป็นลาํดบัสุดทา้ย 
 
ตารางที   ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมีความคิดความ
       เขา้ใจเชิงระบบ 
 

องคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้น 
การมีความคิดและความเขา้ใจ

เชิงระบบ 

ระดบัการเรียนรู้ X  S.D. แปล 
ความ 
หมาย 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ทีสุด 

.ท่านวางแผนก่อนปฏิบติังาน
เสมอ 

85 
(25.4) 

121 
(36.2) 

100 
(29.9) 

27 
(8.1) 

1 
(0.3) 

3.78 0.928 มาก 
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ตารางที   ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมีความคิดความ
       เขา้ใจเชิงระบบ (ต่อ) 
 

องคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้น 
การมีความคิดและความเขา้ใจ

เชิงระบบ 

ระดบัการเรียนรู้ X  S.D. แปล 
ความ 
หมาย 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ทีสุด 

.ท่านสามารถแกปั้ญหาที
เกิดขึนไดอ้ยา่งมีระบบและมี
ขนัตอนทีชดัเจน 

71 
(21.3) 

123 
(36.8) 

114 
(34.1) 

25 
(7.5) 

1 
(0.3) 

3.71 0.894 มาก 

.ความสาํเร็จของงานในกลุ่ม
เกิดขึนจากความร่วมมือของทุก
ส่วนทีเกียวขอ้ง 

104 
(31.1) 

101 
(30.2) 

103 
(30.8) 

21 
(6.3) 

5 
(1.5) 

3.83 0.878 มาก 

รวม 3.78 0.878 มาก 
 
        จากตารางที  ผลการวิเคราะห์การศึกษาระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชน
ในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบ ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้น
การมีความคิดความใจเชิงระบบของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 

. , S.D. = .  ) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดับจากค่าเฉลียมากไปหาน้อยดังนี 
ความสาํเร็จของงานในกลุ่มเกิดจากความร่วมมือของทุกส่วนทีเกียวขอ้ง ( X  = .  , S.D. = . ) 
ท่านวางแผนก่อนปฏิบติังานเสมอ( X  = .  , S.D. = . ) และสามารถแกปั้ญหาทีเกิดขึนได้
อยา่งมีระบบและมีขนัตอนทีชดัเจน ( X  = . , S.D. = . ) เป็นลาํดบัสุดทา้ย 
 
ตอนที 2 การทดสอบสมมติฐาน 
        การศึกษาองคก์รแห่งการเรียนรู้ในตาํบลโคกสะอาด อาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี 
ผูว้จิยัไดต้งัสมมติฐานไว ้  สมมติฐาน โดยผูว้ิจยัไดใ้ช ้One – way anova ณ ระดบันัยสาํคญั ( Level 
of significant :  α ) ที 0.05 ทดสอบค่า t – test ในกรณีเปรียบเทียบ ระหว่างตวัแปรอิสระ 2 กลุ่ม 
และ   f – test ในกรณีเปรียบเทียบตวัแปรอิสระระหว่าง 2 กลุ่มขึนไป  ทดสอบความแตกต่างรายคู่             
(scheffe’s method) กรณีทีพบความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที 0.05 นาํเสนอผลงานใน
รูปแบบของตาราง 
 



70 
 
 
 สมมติฐานที      ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด 
           แตกต่างกนัไปตามเพศ 
                สมมติฐานวา่ง  :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดไม่แตกต่าง
           กนัไปตามเพศ 
              สมมติฐานที  .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมุ่ง
           สู่ความเป็นเลิศแตกต่างไปตามเพศ       
 สมมติฐานวา่ง :   องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมุ่ง
           สู่ความเป็นเลิศไม่แตกต่างกนัไปตามเพศ 

สมมติฐานที  .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมี  
                                   รูปแบบวธีิคิดและมุมมองทีเปิดกวา้งแตกต่างกนัไปตามเพศ 

สมมติฐานวา่ง :   องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมี          
                            รูปแบบวธีิคิดและมุมมองทีเปิดกวา้งไม่แตกต่างกนัไปตามเพศ 

       สมมติฐานที .   องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการ  
                                   สร้างและการสานวสิยัทศัน์แตกต่างกนัไปตามเพศ 

        สมมติฐานวา่ง :   องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการ  
                                                สร้างและการสานวสิยัทศัน์ไม่แตกต่างกนัไปตามเพศ 
        สมมติฐานที .   องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการ   
                                                 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมแตกต่างกนัไปตามเพศ 
        สมมติฐานวา่ง :   องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการ  
                                                 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมไม่แตกต่างกนัไปตามเพศ 
        สมมติฐานที .   องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมี
           ความคิดความเขา้ใจเชิงระบบแตกต่างกนัไปตามเพศ 
        สมมติฐานวา่ง :   องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมี
           ความคิดความเขา้ใจเชิงระบบไม่แตกต่างกนัไปตามเพศ 
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ตารางที 17 ผลการเปรียบเทียบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด     
      แตกต่างไปตามเพศ 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X  S.D. t Sig. 
องคก์รแห่งการเรียนรู้โดยรวม 1.ชาย 

2.หญิง 
3.33 
3.31 

0.708 
0.682 

0.219 0.799 

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 1.ชาย 
2.หญิง 

3.47 
3.44 

0.582 
0.594 

0.548 0.586 

การมีรูปแบบวิธีคิดและ
มุมมองทีเปิดกวา้ง 

1.ชาย 
2.หญิง 

3.13 
3.14 

0.639 
0.623 

-0.079 0.937 

การสร้างและการสาน
วิสัยทศัน์ 

1.ชาย 
2.หญิง 

2.78 
2.76 

0.811 
0.733 

0.262 0.793 

การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 1.ชาย 
2.หญิง 

3.46 
3.46 

0.614 
0.591 

-0.022 0.982 

การมีความคิดความเขา้ใจเชิง
ระบบ 

1.ชาย 
2.หญิง 

3.79 
3.76 

0.893 
0.869 

0.390 0.697 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที .  

        จากตารางที  พบวา่ การทดสอบสมมติฐานเกียวกบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
ประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างออกไปตามเพศ ในภาพรวมไม่พบความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  เมือจาํแนกตามองคก์รแห่งการเรียนรู้ การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ การมี
รูปแบบวธีิคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง การสร้างและการสานวสิยัทศัน์ การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม การ
มีความคิดความเขา้ใจเชิงระบบ ไม่พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   

             สมมติฐานที     องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนั
          ไปตามอาย ุ
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดไม่แตกต่าง
          กนัไปตามอาย ุ
 สมมติฐานที .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมุ่ง
          สู่ความเป็นเลิศแตกต่างกนัไปตามอาย ุ



72 
 
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมุ่ง
          สู่ความเป็นเลิศไม่แตกต่างกนัไปตามอาย ุ
 สมมติฐานที .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมี
          รูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้งแตกต่างกนัไปตามอาย ุ
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมี
          รูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้งไม่แตกต่างกนัไปตามอาย ุ
 สมมติฐานที .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการ
          สร้างและการสานวสิยัทศัน์แตกต่างกนัไปตามอาย ุ
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการ
          สร้างและการสานวสิยัทศัน์ไม่แตกต่างกนัไปตามอาย ุ
 สมมติฐานที .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการ
          เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมแตกต่างกนัไปตามอาย ุ
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการ
          เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมไม่แตกต่างกนัไปตามอาย ุ
 สมมติฐานที .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมี
          ความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบแตกต่างกนัไปตามอาย ุ
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมี
          ความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบไม่แตกต่างกนัไปตามอาย ุ
 
ตารางที   ผลการเปรียบเทียบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด     
      แตกต่างไปตามอาย ุ
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X  S.D. F Sig. 
องคก์รแห่งการเรียนรู้โดยรวม 1. 20-40 ปี 

2. 41-60 ปี 
3. 61 ปีขึนไป 

3.22 
3.39 
3.20 

0.487 
0.469 
0.525 

4.903 0.008* 
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ตารางที  ผลการเปรียบเทียบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด     
      แตกต่างไปตามอาย ุ (ต่อ) 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X  S.D F Sig. 
การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 1. 20-40 ปี 

2. 41-60 ปี 
3. 61 ปีขึนไป 

3.37 
3.51 
3.39 

0.622 
0.555 
0.679 

2.303 0.102 

การมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองที
เปิดกวา้ง 

1. 20-40 ปี 
2. 41-60 ปี 
3. 61 ปีขึนไป 

3.14 
3.15 
3.00 

0.629 
0.639 
0.514 

0.447 0.640 

การสร้างและการสานวิสัยทศัน์ 1. 20-40 ปี 
2. 41-60 ปี 
3. 61 ปีขึนไป 

2.83 
2.75 
2.65 

0.711 
0.803 
0.682 

0.574 0.564 

การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 1. 20-40 ปี 
2. 41-60 ปี 
3. 61 ปีขึนไป 

3.31 
3.57 
3.35 

0.626 
0.560 
0.629 

7.669 0.001* 

การมีความคิดและความเขา้ใจเชิง
ระบบ 

1. 20-40 ปี 
2. 41-60 ปี 
3. 61 ปีขึนไป 

3.49 
3.96 
3.65 

0.859 
0.836 
0.954 

12.010 0.000* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที .  
 
        จากตารางที  พบวา่การทดสอบสมมติฐานองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนใน
ตาํบลโคกสะอาดแตกต่างไปตามอายพุบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .  เมือจาํแนก
ตามการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และการมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบ พบความแตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที .  ส่วนการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ การมีรูปแบบวธีิคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง การ
สร้างและการสานวสิยัทศัน์  พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .  กล่าวคือ กลุ่ม
ตวัอยา่งทีมีอายแุตกต่างกนัมีองคก์รแห่งการเรียนรู้โดยรวม การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมและการมี
ความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบทีแตกต่างกนั 
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ตารางที  ผลการทดสอบหาค่าความแตกต่างรายคู่ตามองคก์รแห่งการเรียนรู้โดยรวม   การเรียนรู้
      ร่วมกนัเป็นทีม การมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบ 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ 1 2 3 
องคก์รแห่งการเรียนรู้
โดยรวม 

1. 20-40 ปี 
2. 41-60 ปี 
3. 61 ปีขึนไป 

 0.16 0.01* 
0.18 

การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 1. 20-40 ปี 
2. 41-60 ปี 
3. 61 ปีขึนไป 

 0.26 0.04 
0.22 

การมีความคิดและความ
เขา้ใจเชิงระบบ 

1. 20-40 ปี 
2. 41-60 ปี 
3. 61 ปีขึนไป 

 0.48 0.16 
0.32 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที .  
 

        จากตารางที  ผลการทดสอบหาค่าความแตกต่างรายคู่ตามองคก์รแห่งการเรียนรู้
โดยรวมพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีมีอาย ุ -  ปี และ กลุ่มตวัอยา่งทีมีอาย ุ  ปีขึนไป มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .   
   

 สมมติฐานที  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนัไป
       ตามอาชีพ 
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดไม่แตกต่าง
          กนัไปตามอาชีพ 
 สมมติฐานที .  องคก์รแห่งการเรียนของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดรู้ดา้นการมุ่ง
          สู่ความเป็นเลิศแตกต่างกนัไปตามอาชีพ 
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมุ่ง
          สู่ความเป็นเลิศไม่แตกต่างกนัไปตามอาชีพ 
 สมมติฐานที .   องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมี
           รูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้งแตกต่างกนัไปตามอาชีพ 
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 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมี
          รูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้งไม่แตกต่างกนัไปตามอาชีพ 
 สมมติฐานที .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดาดน้การ
            สร้างและการสานวสิยัทศัน์แตกต่างกนัไปตามอาชีพ 
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการ
          สร้างและการสานวสิยัทศัน์ไม่แตกต่างกนัไปตามอาชีพ 
 สมมติฐานที .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการ
          เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมแตกต่างกนัไปตามอาชีพ 
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการ
          เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมไม่แตกต่างกนัไปตามอาชีพ 
 สมมติฐานที .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมี
          ความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบแตกต่างกนัไปตามอาชีพ 
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมี
          ความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบไม่แตกต่างกนัไปตามอาชีพ 
 
ตารางที  ผลการเปรียบเทียบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนั
      ไปตามอาชีพ 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X  S.D. F Sig. 
องคก์รแห่งการเรียนรู้โดยรวม 1. มีรายไดป้ระจาํ 

2. มีรายไดไ้ม่ประจาํ 
3.20 
3.35 

0.480 
0.480 

0.169 
 

0.681 

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 1. มีรายไดป้ระจาํ 
2. มีรายไดไ้ม่ประจาํ 

3.40 
3.47 

0.608 
0.583 

0.183 0.669 

การมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมอง
ทีเปิดกวา้ง 

1. มีรายไดป้ระจาํ 
2. มีรายไดไ้ม่ประจาํ 

3.10 
3.15 

0.633 
0.628 

0.036 0.849 

การสร้างและการสานวิสัยทศัน์ 1. มีรายไดป้ระจาํ 
2. มีรายไดไ้ม่ประจาํ 

2.65 
2.81 

0.702 
0.780 

1.568 0.211 

การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 1. มีรายไดป้ระจาํ 
2. มีรายไดไ้ม่ประจาํ 

3.27 
3.53 

0.572 
0.592 

0.187 0.666 
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ตารางที  ผลการเปรียบเทียบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนั
      ไปตามอาชีพ (ต่อ) 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที .  
 
        จากตารางที   พบวา่การทดสอบสมมติฐานเกียวกบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
ประชาชนในตาํบลโคกสะอาดโดยรวมตามอาชีพไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัที .  เมือ
จาํแนกตามองคก์รแห่งการเรียนรู้โดยรวม การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ การมีรูปแบบวธีิคิดและมุมมองที
เปิดกวา้ง การสร้างและการสานวสิยัทศัน์ การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และการมีความคิดความเขา้ใจ
เชิงระบบ ไม่พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัที .   
 

 สมมติฐานที     องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนั
         ไปตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดไม่แตกต่าง
          กนัไปตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
 สมมติฐานที .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมุ่ง
          สู่ความเป็นเลิศแตกต่างกนัไปตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมุ่ง
          สู่ความเป็นเลิศไม่แตกต่างกนัไปตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
 สมมติฐานที .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมี
          รูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้งแตกต่างกนัไปตาม 
          รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมี
          รูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้งไม่แตกต่างกนัไปตาม 
          รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X  S.D. F Sig. 
การมีความคิดและความเขา้ใจ
เชิงระบบ 

1. มีรายไดป้ระจาํ 
2. มีรายไดไ้ม่ประจาํ 

3.59 
3.83 

0.927 
0.857 

1.162 0.282 
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 สมมติฐานที .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการ
          สร้างและการสานวสิยัทศัน์แตกต่างกนัไปตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการ
          สร้างและการสานวสิยัทศัน์ไม่แตกต่างกนัไปตาม 
          รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
 สมมติฐานที .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการ
          เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมแตกต่างกนัไปตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการ
          เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมไม่แตกต่างกนัไปตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
 สมมติฐานที .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมี
          ความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบแตกต่างกนัไปตาม 
          รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
 สมมติฐานวา่ง : องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมี
         ความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบไม่แตกต่างกนัไปตาม 
         รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
 

ตารางที  ผลการเปรียบเทียบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนั
      ไปตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X  S.D. F Sig. 
องคก์รแห่งการเรียนรู้โดยรวม 1. ตาํกว่า 10,000  บาท 

2. 10,001-30,000 บาท 
3. 30,001 บาท ขึนไป 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  . * 

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 1. ตาํกว่า 10,000  บาท 
2. 10,001-30,000 บาท 
3. 30,001 บาท ขึนไป 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  . * 

การมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมอง
ทีเปิดกวา้ง 

1. ตาํกว่า 10,000  บาท 
2. 10,001-30,000 บาท 
3. 30,001 บาท ขึนไป 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  . * 
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ตารางที  ผลการเปรียบเทียบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนั
      ไปตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X  S.D. F Sig. 
การสร้างและการสานวิสัยทศัน์ 1. ตาํกว่า 10,000  บาท 

2. 10,001-30,000 บาท 
3. 30,001 บาท ขึนไป 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  . * 

การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 1. ตาํกว่า 10,000  บาท 
2. 10,001-30,000 บาท 
3. 30,001 บาท ขึนไป 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  . * 

การมีความคิดและความเขา้ใจ
เชิงระบบ 

1. ตาํกว่า 10,000  บาท 
2. 10,001-30,000 บาท 
3. 30,001 บาท ขึนไป 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  . * 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที .  
 
        จากตารางที   พบวา่การทดสอบสมมติฐานเกียวกบัระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
ประชาชนในตาํบลโคกสะอาดโดยรวมตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือนพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัที 
.  เมือจาํแนกตามการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ การมีรูปแบบวธีิคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง การสร้างและ
การสานวสิยัทศัน์ การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และการมีความคิดความเขา้ใจเชิงระบบ พบวา่มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัที .  กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งทีมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนต่างกนัมีระดบัองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ทีแตกต่างกนั 
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ตารางที    ผลการทดสอบหาค่าความแตกต่างรายคู่ตามองคก์รแห่งการเรียนรู้โดยรวม การมุ่งสู่
        ความเป็นเลิศ การมีรูปแบบวธีิคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง การสร้างและสานวสิยัทศัน์ 
        การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม การมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบ 
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที .  
 
 จากตางรางที  ผลการทดสอบหาค่าความแตกต่างรายคู่ตามระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้
โดยรวม  ดา้นการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ดา้นการมีรูปแบบวคีิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง ดน้การสร้างและ
การสานวสิยัทศัน์ ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และดา้นการมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบ 
ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .   
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ    
องคก์รแห่งการเรียนรู้
โดยรวม 

1. ตาํกว่า 10,000  บาท 
2. 10,001-30,000 บาท 
3. 30,001บาทขึนไป 

 .  .  
.  

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 1. ตาํกว่า 10,000  บาท 
2. 10,001-30,000 บาท 
3. 30,001บาทขึนไป             

 .  .  
.  

การมีรูปแบบวิธีคิดและ
มุมมองทีเปิดกวา้ง 

 1. ตาํกว่า 10,000  บาท 
2. 10,001-30,000 บาท 
3. 30,001บาทขึนไป 

 .  .  
.  

การสร้างและการสาน
วิสัยทศัน์ 

1. ตาํกว่า 10,000  บาท 
2. 10,001-30,000 บาท 
3. 30,001บาทขึนไป 

 .  .  
.  

การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 1. ตาํกว่า 10,000  บาท 
2. 10,001-30,000 บาท 
3. 30,001บาทขึนไป             

 .  .  
.  

การมีความคิดและความ
เขา้ใจเชิงระบบ 

1. ตาํกว่า 10,000  บาท 
2. 10,001-30,000 บาท 
3. 30,001บาทขึนไป 

 .  .  
.  
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        สมมติฐานที     องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนั
          ไปตามระดบัการศึกษา 
        สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดไม่แตกต่าง
          กนัไปตามระดบัการศึกษา 
        สมมติฐานที .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมุ่ง
          สู่ความเป็นเลิศแตกต่างกนัไปตามระดบัการศึกษา 
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมุ่ง
          สู่ความเป็นเลิศไม่แตกต่างกนัไปตามระดบัการศึกษา 
 สมมติฐานที .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมี
          รูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้งแตกต่างกนัไปตามระดบั 
          การศึกษา 
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมี
          รูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้งไม่แตกต่างกนัไปตาม 
          ระดบัการศึกษา 
 สมมติฐานที .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการ
          สร้างและการสานวสิยัทศัน์แตกต่างกนัไปตามระดบัการศึกษา 
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการ
          สร้างและการสานวสิยัทศัน์ไม่แตกต่างกนัไปตามระดบัการศึกษา 
 สมมติฐานที .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการ
          เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมแตกต่างกนัไปตามระดบัการศึกษา 
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการ
          เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมไม่แตกต่างกนัไปตามระดบัการศึกษา 
 สมมติฐานที .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมี
          ความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบแตกต่างกนัไปตามระดบัการศึกษา 
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 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมี
          ความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบไม่แตกต่างกนัไปตามระดบั  
          การศึกษา 
 

ตารางที  ผลการเปรียบเทียบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนั
     ไปตามระดบัการศึกษา  
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X  S.D. F Sig. 
องคก์รแห่งการเรียนรู้
โดยรวม 

1.ประถมและมธัยมศึกษา 
2.อนุปริญญาหรือสูงกว่า 

3.29 
3.62 

0.451 
0.718 

18.274 0.000* 

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 1.ประถมและมธัยมศึกษา 
2.อนุปริญญาหรือสูงกว่า 

3.44 
3.71 

0.575 
0.695 

2.706 
 

0.101 

การมีรูปแบบวิธีคิดและ
มุมมองทีเปิดกวา้ง 

1.ประถมและ มธัยมศึกษา 
2.อนุปริญญาหรือสูงกว่า 

3.09 
3.73 

0.586 
0.811 

6.682 0.010* 

การสร้างและการสาน
วิสัยทศัน์ 

1.ประถมและมธัยมศึกษา 
2.อนุปริญญาหรือสูงกว่า 

2.74 
3.22 

0.741 
0.909 

2.204 0.139 

การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 1.ประถมและมธัยมศึกษา 
2.อนุปริญญาหรือสูงกว่า 

3.45 
3.69 

0.577 
0.805 

10.750 0.001* 

การมีความคิดและความ
เขา้ใจเชิงระบบ 

 1.ประถมและมธัยมศึกษา 
2.อนุปริญญาหรือสูงกว่า 

3.78 
3.77 

0.879 
0.878 

0.153 0.696 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที .  
 

        จากตารางที   พบวา่การทดสอบสมมติฐานเกียวกบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
ประชาชนในตาํบลโคกสะอาดโดยรวมตามระดบัการศึกษาพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัที .  
เมือจาํแนกตามการมีรูปแบบวธีิคิดและมุมมองทีเปิด และการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม พบวา่มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัที .  และ การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ การสร้างและการสานวสิยัทศัน์ การมี
ความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบ ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัที .  
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 สมมติฐานที     องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนั
          ไปตามระยะเวลาการอาศยัในชุมชน 
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดไม่แตกต่าง
          กนัไปตามระยะเวลาการอาศยัในชุมชน 
 สมมติฐานที .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมุ่ง
          สู่ความเป็นเลิศแตกต่างกนัไปตามระยะเวลาอาศยัในชุมชน 
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมุ่ง
          สู่ความเป็นเลิศไม่แตกต่างกนัไปตามระยะเวลาอาศยัในชุมชน 
 สมมติฐานที .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมี
          รูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้งแตกต่างกนัไปตามระยะ 
          เวลาอาศยัในชุมชน 
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมี
          รูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้งไม่แตกต่างกนัไปตาม 
          ระยะเวลาอาศยัในชุมชน 
 สมมติฐานที .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการ
          สร้างและการสานวสิยัทศัน์แตกต่างกนัไปตาม 
          ระยะเวลาอาศยัในชุมชน 
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการ
          สร้างและการสานวสิยัทศัน์ไม่แตกต่างกนัไปตาม 
          ระยะเวลาอาศยัในชุมชน 
 สมมติฐานที .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการ
          เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมแตกต่างกนัไปตามระยะเวลาอาศยัในชุมชน 
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการ
          เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมไม่แตกต่างกนัไปตามระยะเวลาอาศยัในชุมชน 
 สมมติฐานที .  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมี
          ความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบแตกต่างกนัไปตาม 
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          ระยะเวลาอาศยัในชุมชน 
 สมมติฐานวา่ง :  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมี
          ความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบไม่แตกต่างกนัไปตาม 
          ระยะเวลาอาศยัในชุมชน 
 

ตารางที  ผลการเปรียบเทียบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดต่างกนัไป
      ตามระยะเวลาการอาศยัในชุมชน 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X  S.D. F Sig. 
องคก์รแห่งการเรียนรู้โดยรวม 1. ตาํกว่า 20 ปี 

2. 21-40 ปี 
3. 41 ปีขึนไป 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  .  

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 1. ตาํกว่า 20 ปี 
2. 21-40 ปี 
3. 41 ปีขึนไป 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  
 

.  

การมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมอง
ทีเปิดกวา้ง 

1. ตาํกว่า 20 ปี 
2. 21-40 ปี 
3. 41 ปีขึนไป 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  .  

การสร้างและการสานวิสัยทศัน์ 1. ตาํกว่า 20 ปี 
2. 21-40 ปี 
3. 41 ปีขึนไป 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  . * 

การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 1. ตาํกว่า 20 ปี 
2. 21-40 ปี 
3. 41 ปีขึนไป 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  . * 

การมีความคิดและความเขา้ใจ
เชิงระบบ 

1. ตาํกว่า 20 ปี 
2. 21-40 ปี 
3. 41 ปีขึนไป                         

.  

.  

.  

 
.  
.  

.  . * 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที .  
 
 จากตารางที   พบวา่การทดสอบสมมติฐานเกียวกบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
ประชาชนในตาํบลโคกสะอาดโดยรวมตามระดบัการศึกษาไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัที 
.  เมือจาํแนกตามการสร้างและการสานวสิยัทศัน์ การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และการมีความคิด
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ความเขา้ใจเชิงระบบ พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัที .  และ การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ การมี
รูปแบบวธีิคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัที .  
 
ตารางที    ผลการทดสอบหาค่าความแตกต่างรายคู่ตามการสร้างและการสานวสิยัทศัน์ การเรียนรู้
        ร่วมกนัเป็นทีม การมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบ 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ    
การสร้างและการสาน
วิสัยทศัน์ 

. ตาํกว่า  ปี 

. -  ปี 

.  ปีขึนไป 

  . * .  
.  

การเรียนรู้ร่วมกนัเป็น
ทีม 

. ตาํกว่า  ปี 

. -  ปี 

.  ปีขึนไป 

 .  
 

 . * 
.  

การมีความคิดและ
ความเขา้ใจเชิงระบบ 

. ตาํกว่า  ปี 

. -  ปี 

.  ปีขึนไป 

 .   . * 
.  
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที .  
 

 จากตารางที  ผลการทดสอบหาค่าความแตกต่างรายคู่ตามการสร้างและสาน
วสิยัทศัน์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีมีระยะเวลาอาศยัอยูใ่นพนืทีตาํกวา่  ปี และ กลุ่มตวัอยา่งทีมี
ระยะเวลาอาศยัอยูใ่นพนืที -   ปีขึนไปมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .  
 ผลการทดสอบการหาค่าความแตกต่างรายคู่ตามการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมพบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งทีอาศยัอยูใ่นพนืทีตาํกวา่  ปี และกลุ่มตวัอยา่งทีอาศยัอยูใ่นพนืที  ปีขึนไปมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที .   
  ผลการทดสอบการหาค่าความแตกต่างรายคู่ตามการมีความคิดและความเขา้ใจเชิง
ระบบพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีอาศยัอยูใ่นพนืทีตาํกวา่  ปีและกลุ่มตวัอยา่งทีอาศยัอยูใ่นพนืที ปี 
ขึนไป มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที .   
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 สมมติฐานที     ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด 
          แตกต่างกนัไปตามการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
 สมมติฐานวา่ง :  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดไม่
          แตกต่างกนัไปตามการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
 สมมติฐานที .  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
           การมุ่งสู่ความเป็นเลิศแตกต่างกนัไปตามการเป็นสมสาชิกกลุ่ม 
 สมมติฐานวา่ง :  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
          การมุ่งสู่ความเป็นเลิศไม่แตกต่างกนัไปตามการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
 สมมติฐานที .  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
          การมีรูปแบบวธีิคิดและมุมมองทีเปิดกวา้งแตกต่างกนัไปตามการเป็น
          สมาชิกกลุ่ม 
 สมมติฐานวา่ง :  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
          การมีรูปแบบวธีิคิดและมุมมองทีเปิดกวา้งไม่แตกต่างกนัไปตาม 
          การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
 สมมติฐานที .  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
         การสร้างและการสานวสิยัทศัน์แตกต่างกนัไปตาม 
         การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
 สมมติฐานวา่ง :  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
          การสร้างและการสานวสิยัทศัน์ไม่แตกต่างกนัไปตาม 
          การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
 สมมติฐานท ี .   ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
           การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมแตกต่างกนัไปตามการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
 สมมติฐานวา่ง :  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
          การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมไม่แตกต่างกนัไปตามระดบั 
          การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
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 สมมติฐานที .  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
          การมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบแตกต่างกนัไปตาม 
          การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
 สมมติฐานวา่ง :  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
          การมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบไม่แตกต่างกนัไปตาม 
          การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
ตารางที  ผลการเปรียบเทียบระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด   
      แตกต่างกนัไปตามการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X  S.D. t Sig. 
องคก์รแห่งการเรียนรู้โดยรวม 1.ไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม 

2.เป็นสมาชิกกลุ่ม 
.  
.  

.  

.  
.  . * 

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 1.ไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม 
2.เป็นสมาชิกกลุ่ม 

.  

.  
.  
.  

.  . * 

การมีรูปแบบวิธีคิดและ
มุมมองทีเปิดกวา้ง 

1.ไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม 
2.เป็นสมาชิกกลุ่ม 

.  

.  
.  
.  

.  . * 

การสร้างและการสาน
วิสัยทศัน์ 

1.ไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม 
2.เป็นสมาชิกกลุ่ม 

.  

.  
.  
.  

.  .  

การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 1.ไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม 
2.เป็นสมาชิกกลุ่ม 

.  

.  
.  
.  

.  . * 

การมีความคิดความเขา้ใจเชิง
ระบบ 

1.ไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม 
2.เป็นสมาชิกกลุ่ม 

.  

.  
.  
.  

.  . * 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที .  
 
 จากตารางที  พบวา่ การทดสอบสมมติฐานเกียวกบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
ประชาชนในตาํบลโคกสะอาดโดยรวมแตกต่างไปตามการเป็นสมาชิกกลุ่มในภาพรวมพบความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .  เมือจาํแนกตามการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ การมีรูปแบบและวธีิ
คิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และการมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบ
พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .   ส่วนการสร้างและการสานวสิยัทศัน์ไม่พบวา่
มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .   
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 สมมติฐานที     ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้โดยรวมของประชาชนในตาํบลโคก 
          สะอาดแตกต่างกนัไปตามทุนทางสงัคม 
 สมมติฐานวา่ง :  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้โดยรวมของประชาชนในตาํบลโคก 
          สะอาดไม่แตกต่างกนัไปตามทุนทางสงัคม 
 สมมติฐานที .  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
         การมุ่งสู่ความเป็นเลิศมีความแตกต่างกนัไปตามทุนทางสงัคม 
 สมมติฐานว่าง :  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
          การมุ่งสู่ความเป็นเลิศไม่มีความแตกต่างกนัไปตามทุนทางสงัคม  
 สมมติฐานที .  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
         การมีรูปแบบวธีิคิดและมุมมองทีเปิดกวา้งมีความแตกต่างกนัไปตาม
         ทุนทางสงัคม 
 สมมติฐานว่าง :  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
          การมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้งไม่มีความแตกต่างกนัไป
          ตามทุนทางสงัคม 
 สมมติฐานที .  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
         การสร้างและการสานวสิยัทศัน์มีความแตกต่างกนัไปตาม 
         ทุนทางสงัคม 
 สมมติฐานว่าง :  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
          การสร้างและการสานวสิยัทศัน์ไม่มีความแตกต่างกนัไปตาม 
          ทุนทางสงัคม 
 สมมติฐานที .  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
          การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมมีความแตกต่างกนัไปตามทุนทางสงัคม 
 สมมติฐานว่าง :  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
          การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมไม่มีความแตกต่างกนัไปตามทุนทางสงัคม 
 สมมติฐานที .   ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
          การมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบมีความแตกต่างกนัไปตาม 
          ทุนทางสงัคม 
 สมมติฐานว่าง :  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
          การมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบไม่มีความแตกต่างกนัไปตาม
          ทุนทางสงัคม 
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ตารางที   ผลการทดสอบระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่าง
       กนัไปตามทุนทางสงัคม 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X  S.D. t Sig. 
องคก์รแห่งการเรียนรู้โดยรวม 1.ไม่มีทุนทางสังคม 

2.มีทุนทางสังคม 
3.26 
3.62 

0.377 
0.523 

9.421 0.002* 

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 1.ไม่มีทุนทางสังคม 
2.มีทุนทางสังคม 

2.98 
3.27 

0.544 
0.574 

1.337 0.248 

การมีรูปแบบวิธีคิดและ
มุมมองทีเปิดกวา้ง 

1.ไม่มีทุนทางสังคม 
2.มีทุนทางสังคม 

2.58 
2.93 

0.533 
0.671 

10.033 0.002* 

การสร้างและสานวิสัยทศัน์ 1.ไม่มีทุนทางสังคม 
2.มีทุนทางสังคม 

3.30 
3.60 

0.678 
0.797 

1.244 0.266 

การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 1.ไม่มีทุนทางสังคม 
2.มีทุนทางสังคม 

3.70 
3.84 

0.540 
0.615 

5.083 0.025* 

การมีความคิดความเขา้ใจเชิง
ระบบ 

1.ไม่มีทุนทางสังคม 
2.มีทุนทางสังคม 

3.16 
3.45 

0.882 
0.872 

1.016 0.314 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที .  
 
   จากตารางที  พบว่า การทดสอบสมมติฐานเกียวกับองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
ประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนัไปตามทุนทางสังคม ในภาพรวมพบความแตกต่างกัน
อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  เมือจาํแนกตามองคก์รแห่งการเรียนรู้ พบว่า การมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ การสร้างและการสานวิสัยทศัน์ การมีความคิดความเขา้ใจเชิงระบบ ไม่พบความแตกต่าง
อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  การมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง  และการเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นทีม พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั .   
 
 สมมติฐานที 9    ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดมี 
          ความแตกต่างไปตามความสุขในการทาํงาน 
 สมมติฐานวา่ง :  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดไม่มี
          ความแตกต่างไปตามความสุขในการทาํงาน 
 สมมติฐานที .  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
          การมุ่งสู่ความเป็นเลิศมีความแตกต่างไปตามความสุขในการทาํงาน 
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 สมมติฐานวา่ง :   ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
           การมุ่งสู่ความเป็นเลิศไม่มีความแตกต่างไปตามความสุขในการ 
           ทาํงาน 
 สมมติฐานที .   ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
           การมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้งมีความแตกต่างไปตาม
           ความสุขในการทาํงาน 
 สมมติฐานวา่ง :   ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
           การมีรูปแบบวธีิคิดและมุมมองทีเปิดกวา้งไม่มีความแตกต่างไปตาม
           ความสุขในการทาํงาน 
 สมมติฐานที .  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
          การสร้างและการสานวิสัยทศัน์มีความแตกต่างไปตามความสุขใน
          การทาํงาน 
 สมมติฐานวา่ง :   ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
          การสร้างและสานวสิยัทศัน์ไม่มีความแตกต่างไปตามความสุขในการ
          ทาํงาน 
 สมมติฐานที .  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
         การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมมีความแตกต่างไปตามความสุขในการ 
         ทาํงาน 
 สมมติฐานว่าง :  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
          การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมไม่มีความแตกต่างไปตามความสุขในการ
          ทาํงาน 
 สมมติฐานที .  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
         การมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบมีความแตกต่างไปตาม 
         ความสุขในการทาํงาน 
 สมมติฐานว่าง :  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้น
          การมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบไม่มีความแตกต่างไปตาม
          ความสุขในการทาํงาน 
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ตารางที   ผลการทดสอบระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดมีความ
       แตกต่างไปตามความสุขในการทาํงาน 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X  S.D. t Sig. 
องคก์รแห่งการเรียนรู้โดยรวม 1.ไม่มีความสุข 

2.มีความสุข 
3.09 
3.57 

0.379 
0.460 

2.255 
 

0.134 

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 1.ไม่มีความสุข 
2.มีความสุข 

3.18 
3.75 

0.536 
0.492 

0.381 0.538 

การมีรูปแบบวิธีคิดและ
มุมมองทีเปิดกวา้ง 

1.ไม่มีความสุข 
2.มีความสุข 

2.99 
3.30 

0.545 
0.672 

12.028 0.001* 

การสร้างและสานวิสัยทศัน์ 1.ไม่มีความสุข 
2.มีความสุข 

2.69 
2.86 

0.645 
0.871 

19.183 0.000* 

การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 1.ไม่มีความสุข 
2.มีความสุข 

3.20 
3.76 

0.526 
0.533 

0.060 0.806 

การมีความคิดความเขา้ใจเชิง
ระบบ 

1.ไม่มีความสุข 
2.มีความสุข 

3.40 
4.19 

0.801 
0.766 

0.001 0.976 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที .  
 
 จากตารางที  พบวา่ การทดสอบสมมติฐานเกียวกบัระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
ประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนัไปตามความสุขในการทาํงาน ในภาพรวมไม่พบความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  เมือจาํแนกตามการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองที
เปิดกวา้ง  และการสร้างและสานวสิยัทศัน์  พบว่ามีความแตกต่างอยา่งมีนับสาํคญัทางสถิติทีระดบั 
.  ส่วน การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และการมีความคิดความเขา้ใจเชิงระบบ 
ไม่พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
 
 
 
 
 



  
 

บทที  
สรุปผลการวิจัย  อภปิราย  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัเรือง “องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด” เป็นการวิจยั
เชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยั ดงันี 
 .เพือศึกษาระดบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด  อาํเภอ
หนองแซง  จงัหวดัสระบุรี  ดา้นการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  การมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง   
การสร้างและการสานวิสัยทศัน์ การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และการมีความคิดและความเขา้ใจเชิง
ระบบ 
 . เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคก
สะอาด ไดแ้ก่ สถานภาพทางประชากร สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม ทุนทางสังคม 
และความสุขในการทาํงาน 
 โดยมีสมมติฐานหลกั  ประการ ดงันี 
 .ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนัไปตาม
เพศ 
 .ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนัไปตาม
อาย ุ
 .ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนัไปตาม
อาชีพ 
  .ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนัไปตาม
รายได ้
 .ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนัไปตาม
ระดบัการศึกษา 
 .ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนัไปตาม
ระยะเวลาการอาศยัในชุมชน 
 .ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนัไปตาม
การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
 .ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนัไปตาม
ระดบัทุนทางสงัคม 
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 .ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนัไปตาม
ระดบัความสุขในการทาํงาน  
 ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทีเป็นประชาชนทีอาศยัอยูใ่นตาํบลโคก
สะอาด จาํนวน  คน โดยเครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนี ได้แก่แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น  
ตอน ดงันี 
 . คาํถามเกียวกบัขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
            .  สถานภาพทางประชากร ไดแ้ก่  เพศ อาย ุ 
            .  สถานภาพทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อาชีพ  รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
            .  สถานภาพทางสงัคม ไดแ้ก่ การศึกษา ระยะการอาศยัอยูใ่นชุมชน การเป็น
สมาชิกกลุ่ม 
 . คาํถามเกียวกบัทุนทางสงัคม  
 . คาํถามเกียวกบัความสุขในการทาํงาน 
 . คาํถามเกียวกบัระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด 
     .  ดา้นการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
     .  ดา้นการมีรูปแบบวธีิคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง 
      .  ดา้นการสร้างและการสานวสิยัทศัน์ 
     .  ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 
     .  ดา้นการมีความคิดและการวเิคราะห์เชิงระบบ 
 . ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพมิเติมทีเป็นประโยชน์ต่อองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
ประชาชนในตาํบลโคกสะอาด 
 ผูว้ิจยัได้เลือกกลุ่มตวัอย่างจากประชากร คือ ประชาชนในตาํบลโคกสะอาด อาํเภอ
หนองแซง  จงัหวดัสระบุรี โดยประกอบด้วย  ประชาชนทีอาศยัอยู่ใน  หมู่บา้น แบ่งเป็น หมู่ที  
จาํนวน  คน หมู่ที  จาํนวน  คน หมู่ที  จาํนวน  คน หมู่ที  จาํนวน  คน หมู่ที  จาํนวน 

 คน หมู่ที  จาํนวน  คน หมู่ที  จาํนวน  คน รวมทงัสิน  คน โดยผูว้ิจยัไดท้ดลองแจก
แบบสอบถามกับกลุ่มตวัอย่างจาํนวน  ชุดแบบสอบถาม  เพือทดสอบหาค่าความเชือมนัของ
แบบสอบถาม  เมือนาํมาทดสอบค่าความเชือมนัที  α = 0.920  ผูว้ิจยัจึงนาํแบบสอบถามส่วนที
เหลือไปแจกแก่กลุ่มตวัอยา่งและไดร้วบรวมแบบสอบถามครบจาํนวน  ชุด  โดยนาํขอ้มูลทีได้
ทงัหมดมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติเพือการวิจยัทางสังคมศาสตร์        
( Statistical Package for Social Science : SPSS) ในการคาํนวณเพือนาํมาหาค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลียเลขคณิต (Arithmetic mean) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบ
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สมมติฐานทีเป็นความแตกต่าง โดยใช้ค่า t-test และ f-test ในรูปแบบของการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) เพอืทดสอบสมมติฐานกรณีทีตวัแปรอิสระมีมากกว่า  
กลุ่ม การทดสอบหาค่าความแตกต่างรายคู่ (Scheffe’s method)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรืององค์กรแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด อําเภอ
หนองแซง จงัหวดัสระบุรี สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงันี 
 . การวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
     .  สถานภาพทางประชากร ไดแ้ก่ เพศ และอายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีช่วงอายสุ่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง  -  ปี 
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   
     .  สถานภาพทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือน พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รายไดเ้ฉลีย
ต่อเดือนตาํกวา่ ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   
     .  สถานภาพทางสงัคม ไดแ้ก่ การศึกษา  ระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นชุมชน และ การ
เป็นสมาชิกกลุ่ม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาหรือตาํกว่า 
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   ระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นชุมชน  ปีขึนไป จาํนวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ .  และผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นสมาชิกกลุ่มมีจาํนวนใกล้เคียงกับผูต้อบ
แบบสอบถามทีไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใดๆในตาํบล  
 . การวิเคราะห์ด้านทุนทางสังคม  
     จากการวิเคราะห์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับทุนทางสังคมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = .  ,S.D. = . ) เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย พบว่าดา้นความไวว้างใจ ( X = 
.  , S.D.= . ) ดา้นปทสัถาน ( X = .  , S.D. = .  )และดา้นเครือข่าย ( X  = .  , S.D. 

= .  )  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพบปะสนทนากับ
สมาชิกภายในครอบครัวเป็นประจาํ   มีความไวต้่อคนในหมู่บา้น  มีความไวว้างใจผูน้าํชุมชน  มี
ความเชือมนัต่อความปลอดภยัในหมู่บา้น  มีความเชือและศรัทธาในกฎของหมู่บา้น  มีส่วนร่วมใน
การสืบสานวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถินของหมู่บา้นและตาํบล  และมีการให้ความช่วยเหลือ
ส่วนรวมของหมู่บา้นโดยการบริจาคทรัพยห์รือแรงงานเพอืสิงทีเป็นสาธารณะประโยชน์ 
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 . การวิเคราะห์ด้านความสุขในการทํางาน 
            จากการวเิคราะห์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความสุขในการทาํงานโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก ( X = .  , S.D = . ) เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยไดด้งันี   ความสาํเร็จใน
งาน ( X = .  ,S.D. = . )  การเป็นทียอมรับ  ( X = .  ,S.D. = .  ) และ  การติดต่อ
สัมพนัธ์  ( X = .  ,S.D. = . ) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ไดรั้บการยอมรับจากคนในครอบครัว มีความพอใจทีไดเ้ห็นงานประสบความสาํเร็จ  มีสมัพนัธภาพ
ทีดีต่อคนในชุมชน และภูมิใจในงานของกลุ่มหรือชุมชนทีไดร่้วมดาํเนินการจนสาํเร็จ   
 . การวิเคราะห์ระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตําบลโคกสะอาด 
            ในการวิจยัครังนี เป็นการศึกษาระดบัองค์กรแห่งการเรียนรู้  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ดา้นการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง ดา้นการสร้างและสานวิสัยทศัน์  
ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และ ดา้นการมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบ  โดยไดว้ิเคราะห์
จากค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation , S.D.) ผลการวิเคราะห์ระดบั
องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดโดยรวมพบวา่ ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้
ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = .  , S.D. = .  ) โดย
เรียงลาํดบัไดด้งันี ดา้นการมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบ ( X = 3.78 , S.D. = 0.878 ) ดา้นการ
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม ( X = .  , S.D. = .  ) ดา้นการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ( X = .  , S.D. = 

.  ) ดา้นการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง ( X = .  , S.D. = .  ) และดา้นการ
สร้างและสานวสิยัทศัน์ ( X = .  , S.D. = .  ) โดยในแต่ละดา้นสรุปไดด้งันี 
            . ด้านการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จากการวิเคราะห์โดยการเรียงลําดับพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความตงัใจพฒันาความรู้และความสามารถของตนเอง  อยูใ่นระดบัมาก  ( X = .  , S.D. 
= .  ) กลุ่มตวัอยา่งนาํความรู้เดิมมาใชโ้ดยไม่ไดน้าํความรู้ใหม่มาประยกุตอ์ยูใ่นระดบัมาก ( X

= .  , S.D. = .  ) และกลุ่มตวัอยา่งแลกเปลียนความรู้และความคิดเห็นกบัคนในชุมชนอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ( X = .  , S.D. = .  )  เป็นลาํดบัสุดทา้ย 
            .  ด้านการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง    จากการวิเคราะห์โดยการ
เรียงลาํดบัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งรับฟังความคิดเห็นของผูอื้นและนาํไปปรับปรุงอยูใ่นระดบัมาก ( X = 

.  , S.D. = .  ) กลุ่มตวัอยา่งปรับความคิดและวิธีการดาํเนินงานเพือให้สอดคลอ้งกบัการ
ทาํงานในกลุ่มอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = .  , S.D. = . ) กลุ่มตวัอยา่งมีการศึกษาขอ้มูล
เพมิเติมเพอืนาํมาพฒันาตาํบลอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = .  , S.D. = .  ) เป็นลาํดบัสุดทา้ย 
            .  ดา้นการสร้างและการสานวิสัยทศัน์ จากการวิเคราะห์โดยการเรียงลาํดบั พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งปฏิบติัตามแผนงานของกลุ่มอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = . , S.D. = . ) กลุ่ม
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ตวัอยา่งสามารถอธิบายวิสัยทศัน์ของตาํบลให้ผูอื้นฟังไดโ้ดยละเอียดอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 

. , S.D. = . ) ซึงมีค่าใกลเ้คียงกบั กลุ่มตวัอยา่งเป็นส่วนหนึงของการวางแผนกลยทุธ์และ
แผนปฏิบติังานของกลุ่ม ( X    = . , S.D. = . ) เป็นลาํดบัสุดทา้ย 
            .  ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม จากการวิเคราะห์โดยการเรียงลาํดบั พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างสนับสนุนการเก็บรวบรวมความรู้ และทกัษะเพือนํามาถ่ายทอดและใช้ประโยชน์อยู่ใน
ระดบัมาก    ( X = . , S.D. = . ) กลุ่มตวัอยา่งนาํขอ้ผิดพลาดทีเกิดขึนมาเป็นบทเรียนและ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดนนัอยูใ่นระดบัมาก ( X = . , S.D. = . ) กลุ่มตวัอยา่งตงัใจเขา้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆในกลุ่มอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = . , S.D. = . ) เป็นลาํดบัสุดทา้ย  
            .  ด้านการมีความคิดและความเข้าใจเชิงระบบ เมือนํามาวิเคราะห์โดยการ
เรียงลาํดับ ได้ผลดังนี  กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่าความสําเร็จในงานของกลุ่มเกิดขึนจากความ
ร่วมมือของทุกส่วนทีเกียวขอ้ง อยูใ่นระดบัมาก ( X = . , S.D. = . ) กลุ่มตวัอยา่งมีการ
วางแผนก่อนปฏิบติังานเสมอ อยูใ่นระดบัมาก ( X = . , S.D. = . ) กลุ่มตวัอยา่งสามารถ
แก้ปัญหาทีเกิดขึนได้อย่างมีระบบและมีขนัตอนทีชัดเจน อยู่ในระดับมาก ( X = . , S.D. = 
. ) เป็นลาํดบัสุดทา้ย 

 จากการศึกษาระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด อาํเภอ
หนองแซง จงัหวดัสระบุรี สามารถสรุปผลการวิจยัตามลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ สถานภาพ
ทางประชากร สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม ระดับทุนทางสังคม และระดับ
ความสุขในการทาํงาน ตาม ระดบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด ดา้น
การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง ด้านการสร้างและสาน
วสิยัทศัน์ ดา้นการเรียนรุ้ร่วมกนัเป็นทีม และดา้นการมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบ  
 จากการศึกษาเรืององค์กรแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด อาํเภอ
หนองแซง จงัหวดัสระบุรี สามารถสรุปผลการวิจยัตามลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ สถานภาพ
ทางประชากร สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม ทุนทางสังคมและความสุขในการ
ทาํงาน ตามระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดในดา้นการมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ  การมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง การสร้างและการสานวิสัยทศัน์ การเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นทีม และการมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบ   
   กลุ่มตวัอยา่งมีสดัส่วนเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยส่วนใหญ่มีอายรุะกว่าง -  ปี 
ประกอบอาชีพทีมีรายได้ไม่ประจาํ มีรายได้เฉลียต่อเดือน , - ,  บาท  ส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษา ระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นชุมชน -  ปี ดงันัน 
สามารถสรุปผลการวจิยัตามระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการ
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มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  การมีรูปแบบวธีิคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง การสร้างและการสานวิสัยทศัน์ การ
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และการมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบ  ไดด้งันี  
 . ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดโดยรวมแตกต่างกนั
ไปตาม อาย ุ(α = . )  รายไดเ้ฉลียต่อเดือน (α = . ) ระดบัการศึกษา(α = . )   การเป็น
สมาชิกกลุ่ม (α = . ) และทุนทางสงัคม (α = . )   
 . ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนตาํบลโคกสะอาดดา้นการมุ่งสู่ความเป็น
เลิศของกลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นการมุ่งสู่ความเป็นเลิศอยูใ่นระดบั มาก เมือ
จาํแนกตามตวัแปรอิสระ พบว่า  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนตาํบลโคกสะอาดดา้น
การมุ่งสู่ความเป็นเลิศแตกต่างกนัไปตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน (α = . )  และ การเป็นสมาชิก
กลุ่ม  (α= . ) 
 . ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนตาํบลโคกสะอาดดา้นการมีรูปแบบวิธีคิด
และมุมมองทีเปิดกวา้งของกลุ่มตวัอยา่ง อยู่ในระดบัปานกลาง เมือจาํแนกตามตามตวัแปรอิสระ 
พบว่า ระดับองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนตาํบลโคกสะอาดด้านการมีรูปแบบวิธีคิดและ
มุมมองทีเปิดกวา้งแตกต่างกันไปตาม รายได้เฉลียต่อเดือน (α = . ) ระดบัการศึกษา (α = 
. )  การเป็นสมาชิกกลุ่ม (α = . )  ทุนทางสังคม  (α = . ) และ ความสุขในการทาํงาน 

(α = . ) 
 . ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนตาํบลโคกสะอาดดา้นการสร้างและสาน
วสิยัทศัน์ของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบั ปานกลาง เมือจาํแนกตามตวัแปรอิสระ พบว่า ระดบัองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ของประชาชนตาํบลโคกสะอาดดา้นการสร้างและสานวิสัยทศัน์แตกต่างกนัไปตาม
รายไดเ้ฉลียต่อเดือน (α = . ) ระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นชุมชน (α = . ) และความสุขในการ
ทาํงาน (α = . ) 
 . ระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดด้านการเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นทีมของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบั มาก เมือจาํแนกตามตวัแปรอิสระ พบว่า ระดบัองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ของประชาชนตาํบลโคกสะอาดแตกต่างกนัไปตาม อาย ุ(α = . ) รายไดเ้ฉลียต่อ
เดือน    (α = . ) ระดบัการศึกษา (α = . ) ระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นชุมชน (α = . ) การ
เป็นสมาชิกกลุ่ม (α = . )และทุนทางสงัคม (α = . )  
 .  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนตาํบลโคกสะอาด ดา้นการมีความคิดและ
ความเขา้ใจเชิงระบบของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบั มาก เมือจาํแนกตามตวัแปรอิสระพบว่า ระดับ
องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนตาํบลโคกสะอาดดา้นการมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบ
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แตกต่างกนัไปตาม อาย ุ(α = . ) รายไดเ้ฉลียต่อเดือน (α = . ) ระยะเวลาการอาศยัอยูใ่น
ชุมชน (α = . ) และการเป็นสมาชิกกลุ่ม (α = . )    
 เมือพจิารณาตวัแปรอิสระเปรียบเทียบกบัระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนใน
ตาํบลโคกสะอาด สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี 
 . จากผลการวิจยั พบว่า เพศไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติกับองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดโดยรวม และไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติกบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ ได้แก่ การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ การมีรูปแบบวิธีคิด
และมุมมองทีเปิดกวา้ง การสร้างและการสานวิสัยทศัน์ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และ การมี
ความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบ  
 . จากผลการวจิยัพบวา่   อายมีุความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัระดบัองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดโดยรวม  ระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
ประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นดารเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และ  ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
ประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบ แต่ไม่มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบั ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนตาํบลโคกสะอาดดา้นการุ
ม่งสู่ความเป็นเลิศ ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง  และ
ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการสร้างและการสานวสิยัทศัน์ 
 . จากผลการวจิยั พบวา่     อาชีพไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติกบัระดบั
องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดโดยรวม และไม่มีความแตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติกบัระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดในดา้นอืนๆ  
 . จากผลการวจิยั พบวา่ รายไดเ้ฉลียต่อเดือนมีความแตกต่างอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ
กบัระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้โดยรวมของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด  ระดบัองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ด้านการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิด
กวา้ง ดา้นการสร้างและสานวิสัยทศัน์ ดา้นการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และดา้นการมีความคิดและ
ความเขา้ใจเชิงระบบ  
 . จากผลการวิจยัพบว่า ระดบัการศึกษามีแตกต่างอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติกบัระดบั
องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดโดยรวม ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
ประชาชนในตาํบลโคกสะอาดด้านการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง ด้านการเรียนรุ้
ร่วมกนัเป็นทีม  และไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
ประชาชนในตาํบลโคกสะอาดในดา้นการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ดา้นการสร้างและการสานวิสัยทศัน์ 
และดา้นการมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบ 
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 . จากผลการวิจยั พบว่า ระยะเวลาการอาศยัอยู่ในชุมชนมีความแตกต่างกับระดับ
องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติกบัระดบัองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการสร้างและสานวิสัยทศัน์ ดา้นการเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นทีมและดา้นการมีความคิดและความเขา้ใจเชิงระบบ  
 . จากผลการวจิยั พบวา่ การเป็นสมาชิกกลุ่มมีความแตกต่างอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ                            
กบัระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้โดยรวมของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด  และระดบัองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด ดา้นกาสรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ดา้นการมีรูปแบบวิธีคิด
และมุมมองทีเปิดกวา้ง  ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และดา้นการมีความคิดและความเขา้ใจเชิง
ระบบ 
 . จากผลการวิจยั พบว่า ทุนทางสังคมมีความแตกต่างอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติกับ
ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้โดยรวม และระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคก
สะอาดดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 
 . จากผลการวิจยั พบว่า ความสุขในการทาํงานมีความแตกต่างอยา่งมีนัยสาํคญัทาง
สถิติกบัระดบัองคก์รแห่งการเรียนรูของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมีรูปแบบวิธีคิดและ
มีมุมมองทีเปิดกวา้ง และ ดา้นการสร้างและการสานวสิยัทศัน์ 
 ผลการทดสอบการหาค่าความแตกต่างรายคู่ ( Scheffe’s Method ) พบวา่  
 . ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดโดยรวม แตกต่างกนั
ไปตาม อาย ุ( กลุ่มตวัอยา่งทีมีอาย ุ -  ปี และกลุ่มตวัอยา่งทีมีอาย ุ  ปีขึนไป α = . )  
 .ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการสร้างและการ
สานวสิยัทศัน์ แตกต่างกนัไปตาม ระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นพืนที ( กลุ่มตวัอยา่งทีมีระยะเวลาการ
อาศัยอยู่ในพืนที  ตาํกว่า  ปี  และ  กลุ่มตัวอย่างทีมีระยะเวลาการอาศัยอยู่ในพืนที - ปี            
α = . )  
 . ระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดด้านการเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นทีม  แตกต่างกนัไปตาม อาย ุ( กลุ่มตวัอยา่งทีมีอาย ุ -  ปี และกลุ่มตวัอยา่งทีมีอาย ุ
ปีขึนไป α = .  ) แตกต่างกนัไปตามระยะเวลาอาศยัอยูใ่นพืนที ( กลุ่มตวัอยา่งทีมีระยะเวลาการ
อาศยัอยู่ในพืนที ตาํกว่า  ปี และ กลุ่มตวัอย่างทีมีระยะเวลาการอาศยัอยู่ในพืนที  ปีขึนไป        
α = . ) 
 . ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมีความคิด
และความเขา้ใจเชิงระบบ แตกต่างกบัระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นพนืที( กลุ่มตวัอยา่งทีมีระยะเวลาการ
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อาศยัอยู่ในพืนที ตาํกว่า  ปี และ กลุ่มตวัอย่างทีมีระยะเวลาการอาศยัอยู่ในพืนที  ปีขึนไป       
α = .  ) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
   จากการทดสอบสมมติฐานระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด
โดยรวม องคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง และดา้นการสร้าง
และสานวสิยัทศัน์แตกต่างกบัความสุขในการทาํงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .  ซึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ชวลิต ศุภศกัดิธาํรง ( ) ไดท้าํการศึกษาเรืองความสาํเร็จในการนาํแนวคิดการ
จดัการความรู้ไปปฏิบติัในองคก์าร พบว่า โครงการจดัการความรู้ช่วยให้เพือนร่วมงานคุน้เคยและ
เป็นมิตรกันมากขึน รับฟังความคิดเห็น ปรึกษาหารือกัน ร่วมมือกันทาํงานเป็นทีม ระดมความ
คิดเห็นร่วมกนั เพือพฒันาการปฏิบติังาน ลดความขดัแยง้ระหว่างเพือนร่วมงาน โครงการจดัการ
ความรู้ช่วยใหผู้ท้ีมีความรู้มากขึนไดรั้บการยอมรับนับถือจากบุคคลอืน ไดรั้บคาํชมเชยและการยก
ยอ่งโดยเฉพาะบุคคลทีสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กบับุคคลอืนไดเ้ป็นอยา่งดี และช่วยให้บุคลากร
ใชค้วามรู้ทีไดรั้บการถ่ายทอดและแลกเปลียนจากบุคคลอืนในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ เพือให้งาน
บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน ผลผลิตเพมิขึน การบริการดีขึน ประชาชนเกิดความพึง
พอใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรทุกฝ่าย และสอดคล้องกบังานวิจยัของ กรุณา พลใส ( ) 
ทีวา่พนกังานมองเห็นความสาํเร็จขององคก์รเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง ให้จดัเก็บ
ความรู้และทกัษะทีดีเพือถ่ายทอดและวางแผนการปฏิบติังานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมายและ 
พนัธกิจขององคก์ร  
  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทัวไป  
 . ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศอยูใ่นระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการแลกเปลียนความรู้และ
ความคิดเห็นกับคนในชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง  และ ท่านนําความรู้เดิมมาใช้โดยไม่ได้นํา
ความรู้ใหม่มาประยกุตอ์ยูใ่นระดบัมาก  ดงันัน ทางผูน้าํชุมชนหรือองคก์รบริหารส่วนตาํบลโคก
สะอาดควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนนําความรู้ใหม่มาประยุกต์ใชร่้วมกบัความรู้เดิมทีมีอยู่ใน
ชุมชน โดยใช้วิธีพฒันาบุคลากรในองค์กร ซึงสามารถทาํได้หลายวิธี เช่น  การศึกษาอบรม 
การศึกษาต่อ การดูงาน การสอนงาน การปรับเปลียนหนา้ที การมอบหมายงาน จุฑามณี ตระกูลมทุ
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ตา ( ) และมีการวดัผลจากการปฏิบติังานในดา้นต่างๆของประชาชนในชุมชน   และติดตามผล
การดาํเนินงานอยา่งใกลชิ้ด 
 . ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมีรูปแบบวิธี
คิดและมุมมองทีเปิดกวา้งอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า กลุ่มตวัอยา่งปรับ
ความคิดและวิธีการดาํเนินงานเพือให้สอดคล้องกับการทาํงานในกลุ่ม และ กลุ่มตวัอยา่งศึกษา
ขอ้มูลเพิมเติมเพือนํามาพฒันาตาํบล อยู่ในระดับปานกลาง จากผลการวิจัยนีแสดงให้เห็นว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนมีการปรับความคิดเพือไปในทิศทางเดียวกนัไดไ้ม่มากนัก อาจตอ้งมี
การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนไดมี้การพูดคุย พบปะ ทงัในกลุ่มยอ่ยและในกลุ่มใหญ่ และมีการ
แนะนาํแนวทางในการปฏิบติังานทีแปลกและแตกต่างจากวธีิการเดิมๆเพือให้ประชาชนสนใจ และ
ใหมี้การนาํเสนอแนวทางใหม่ๆจากทงัประชาชนภายในชุมชนและบุคลากรภายนอกชุมชน ดงัเช่น 
ณัฏฐา มณฑล( ) ได้นาํแนวความคิดทีให้แกนนําในชุมชนมาเรียนรู้ โดยแบ่งผูน้าํตามโมเดล
ประเทศทีแยกออกเป็น  กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตร กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงเด็ก
เยาวชนและครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกีฬา และกระทรวงพลงังาน ดงัทีครูอาํนาจ 
ดาศรี ไดก้ล่าวไวว้า่ “ผูน้าํเขาสนใจในดา้นการเกษตร เขาก็จะเขาไปอยูใ่นส่วนของกระทรวงเกษตร 
เมือเขาไปแลว้เคา้สามารถแบ่งหนา้ทีของตนเอง ระดมคนอืนๆ และแบ่งหนา้ทีของแต่ละคนไดอ้ยา่ง
ชดัเจน มองความผดิพลาด นาํมาแกไ้ข สมาชิกในกลุ่มจะใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี เพราะเป็นเรือง
ทีสนใจและพร้อมทีจะทาํร่วมกนั”   เพือให้คนในชุมชนสามารถปฏิบตัิตามแนวทางทีมีประโยชน์
ต่อตนเอง ชุมชน  และส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงแนวความคิดและวิธีปฏิบติัเพือนาํไปสู่การ
พฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 . ระดบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการสร้างและ
การสานวิสัยทศัน์อยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่านเป็นส่วนหนึงในการ
วางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัของกลุ่ม ท่านปฏิบติัตามแผนงานของกลุ่ม ท่านสามารถอธิบาย
วสิยัทศัน์ของตาํบลใหผู้อื้นฟังไดโ้ดยละเอียด อยูใ่นระดบัปานกลาง  จากผลการวิจยัดงักล่าวแสดง
ใหเ้ห็นถึงการเป็นผูน้าํของกลุ่มคนเล็กๆในชุมชนทีเป็นกลุ่มทีเป็นผูน้าํเพียงกลุ่มเดียว อาจหมายถึง
ผูใ้หญ่บา้น หรือประธานชุมชนเพียงอยา่งเดียว ดงันันองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาดตอ้งมี
การสร้างใหค้นในชุมชนมีภาวะผูน้าํเพมิมากขึน โดยอาจให้มีการเป็นผูน้าํในกลุ่มเล็กๆ เพือให้เกิด
ความภาคภูมิใจ และส่งเสริมใหค้นในชุมชนกลา้แสดงความคิดเห็นและนาํความคิดเห็นเหล่านนัมา
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ญาฐินี บูรณเกษมชยั ( ) ทีไดมี้ขอ้เสนอแนะว่า 
องคก์รควรมีการจดัวางระบบในเรืองการจดัการความรู้ในองคก์รให้ชดัเจน โดยมีแนวทางนโยบาย
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ในการพฒันาศกัยภาพบุคลากร เพือเป็นการพฒันาอย่างยงัยืน และควรมีการพฒันาเพือให้มี
ประสิทธิภาพมากยงิขึน เพอืเป็นการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ต่อไป  
 .ระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดด้านการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายขอ้พบว่า ท่านนําขอ้ผิดพลาดทีเกิดขึนมาเป็น
บทเรียนและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดนนั และ ท่านสนบัสนุนการเก็บรวบรวมความรู้และทกัษะเพือนาํมา
ถ่ายทอดและใชป้ระโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก ท่านตงัใจเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆในกลุ่ม อยูใ่นระดบัปาน
กลาง แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆทีมีในกลุ่มนันอาจไม่น่าสนใจ ทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
หรือผุน้าํชุมชนตอ้งมีการปรับเปลียนกิจกรรมในกลุ่มอยา่งสมาํเสมอและมีการกระตุน้ให้คนนุชม
ชนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เพอืใหค้นในชุมชนสนใจและกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรมทีเป็น
ประโยชน์ เพอืใหไ้ดแ้นวคิดและวธีิการปฏิบติังานใหม่ๆอยูเ่สมอ  
 .ระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาดดา้นการมีความคิด
และความเข้าใจเชิงระบบอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านวางแผนก่อน
ปฏิบติังานเสมอ ท่านสามารถแกปั้ญหาทีเกิดขึนไดอ้ยา่งมีระบบและมีขนัตอนทีชดัเจน ความสาํเร็จ
ของงานในกลุ่มเกิดขึนจากความร่วมมือของทุกส่วนทีเกียวขอ้ง อยูใ่นระดบัมาก แสดงให้เห็นถึง 
การร่วมมือกนัเป็นอยา่งดีของคนในชุมชน พร้อมทีนาํแนวคิดหรือวธีิการต่างๆมาดาํเนินการเพือให้
การทาํงานของกลุ่มมีประสิทธิภาพ โดยองค์การบริหารส่วนตาํบลควรนําขอ้ดีนีมาสร้างความ
เขม้แขง็ใหเ้กิดขึนภายในชุมชน 
 จากแบบสอบถามส่วนที  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะทีท่านเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อ
องคก์รแห่งการเรียนรู้ของตาํบลโคกสะอาด อาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี ผูว้จิยัไดร้วบรวมและ
สรุป ดงันี ประชาชนในตาํบลตอ้งการใหมี้การใหค้วามรู้ในดา้นต่างๆทีมีประโยชน์แก่ประชาชน 
เพอืนาํไปพฒันาอาชีพ การทาํงาน และสามารถแข่งขนักบัตาํบลอืนๆได ้และตอ้งการใหภ้าครัฐ
สนบัสนุนการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ความรู้ วฒันธรรม ค่านิยม และประเพณีดงัเดิมของตาํบลไว ้
เพอืใหป้ระชาชนรุ่นหลงัไดรั้บทราบ และสืบสานประเพณีต่อไป  
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่อไป  
 การวจิยัเรือง องคก์รแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด อาํเภอหนอง
แซง จงัหวดัสระบุรี ผูว้ิจยัไดใ้หค้วามสาํคญัในเรือง การนาํทฤษฎีองคก์รแห่งการเรียนรู้มา
ประยกุตใ์ชใ้นชุมชน ซึงทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาดไดใ้หค้วามสาํคญัในเรืองนี ผูว้จิยั
พจิารณาแลว้เห็นวา่  ประชาชนตอ้งการความรู้ การนาํเทคนิค แนวความคิด หรือแนวทางการปฏิบติั
ทีแตกต่างจากเดิมมาประยกุตใ์ชก้บัประชาชนในตาํบล เพอืใหเ้กิดความกระตือรือร้นในการพฒันา
ตวัเองรวมถึงการพฒันาชุมชน เพอืใหส้ามารถแข่งขนักบัชุมชนอืนๆได ้ในการวจิยัครังต่อไป ควรมี
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การนาํแนวความคิด ทฤษฎี หรือ แนวทางปฏิบติัอืนๆมาปรับใชก้บัชุมชน โดยเริมจากการกลุ่มเลก็ๆ
หรือแบ่งเป็นหมู่บา้น เพอืใหค้นในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆไดอ้ยา่งทวัถึง 
เพอืใหเ้กิดการพฒันาคน พฒันาความคิดอยา่งยงัยนื  
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แบบสอบถาม 

เรื่อง องคก์รแห่งการเรียนรู้ในต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุร ี

  

ค าช้ีแจง แบบสอบถามชดุนี้จดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลไปใชใ้นการวจิยั เรื่อง 
“องคก์รแห่งการเรยีนรูใ้นต าบลโคกสะอาด” โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ค าถามเกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ดา้นทุนทางสงัคม 

ส่วนท่ี 3 ดา้นความสุข 

ส่วนท่ี 4 ดา้นการวดัองคก์รแห่งการเรยีนรูใ้นต าบลโคกสะอาด 

ส่วนท่ี 5 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีท่า่นเหน็วา่เป็นประโยชน์ต่อองคก์รแห่งการเรยีนรูข้องต าบลโคก
สะอาด อ าเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุร ี

 

            ขอแสดงความนบัถอื 
 

          น.ส.ฐาปนีย ์  เปรญิกุล 

   นกัศกึษาระดบัมหาบณัฑติ สาขาการจดัการภาครฐัและภาคเอกชน 

       คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 

 

 

 

 

เลขทีแ่บบสอบถาม ________ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 

ค าช้ีแจง : กรุณาเตมิเครื่องหมาย () ลงในชอ่งค าตอบทีต่รงกบัสภาพความเป็นจรงิของผูต้อบ
แบบสอบถาม                  

สถานภาพทางประชากร                                                                                                       

1. เพศ                  

          (1)   ชาย    (2)  หญงิ 

2. อาย ุ                                                                                                            

(1)   20 - 30 ปี    (2)  31 – 40 ปี 

(3)   41 – 50 ปี    (4)  51 - 60 ปี  

(5)   มากกวา่ 61 ปีขึน้ไป 

สถานภาพทางเศรษฐกิจ 

3. อาชพี                                                                                                          

(1)  เกษตรกร    (2)  ขา้ราชการ 

(3)  รฐัวสิาหกจิ    (4)  พนกังานบรษิทั 

(5)  คา้ขาย      (6)  รบัจา้ง 

(7)  ธุรกจิส่วนตวั  

4. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน                                                                                        

(1)  ต ่ากวา่ 10,000 บาท   (2)  10,001 – 20,000 บาท 

(3)  20,001 – 30,000 บาท   (4)  30,001 – 40,000 บาท 

(5)  40,001 -50,000 บาท   (6)  มากกวา่ 50,000 บาท 
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สถานภาพทางสงัคม 

5. ระดบัการศกึษา                                                                                                    

(1)  ประถมศกึษาหรอืต ่ากวา่  (2)  มธัยมศกึษา 

(3)  อนุปรญิญา      (4)  ปรญิญาตร ี

(5)  ปรญิญาโทและปรญิญาเอก  

6. ระยะเวลาการอาศยัในชมุชน                                                                               

(1)  ต ่ากวา่ 10 ปี    (2)  11 - 20 ปี 

   (3)  21 - 30 ปี    (4)  31 - 40 ปี 

(5)  มากกวา่ 40 ปี ขึน้ไป 

7. การเป็นสมาชกิกุล่ม (สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)                                                   

(1)  กลุ่มผลติเมลด็พนัธุข์า้วปลูก  (2)    กลุ่มเพาะกลา้ และ ท านาโยน 

(3)  กลุ่มเพาะเหด็ฟาง   (4)    กลุ่มเลีย้งไกไ่ข ่

(5)  กลุ่มแม่บา้นท าปลารา้   (6)    กลุ่มผลติน ้ายาลา้งจาน 

(7)  กลุ่มตดัเยบ็เสือ้ผา้ส าเรจ็รูป  (8)    กลุ่มโครงการสายใยรกัแหง่ครอบครวั 

(9)  กลุ่มประดษิฐด์อกไมก้า้นกลว้ย  (10)   กลุ่มถกักระเป๋าและตะกรา้ดว้ยเชอืกฟาง 

(11) ไม่เป็นสมาชกิกลุ่มใดๆ   
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ส่วนท่ี 2     ดา้นทุนทางสงัคม 

ค าช้ีแจง : โปรดระบุเครื่องหมาย ( ) ลงในชอ่งค าตอบทีต่รงกบัความเป็นจรงิของท่านมากทีสุ่ดเพยีง
ชอ่งเดยีว 

 

 

 

 

ทุนทางสงัคม 
ระดบัความคิดเหน็  

มากท่ีสุด 
 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปานกลาง 
 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อยท่ีสุด 
 

(1) 

ด้านเครือข่าย 
1.ท่านพบปะสนทนากบัสมาชกิภายใน
ครอบครวัเป็นประจ า 

     

2.ท่านไปร่วมกจิกรรมต่างๆของหมู่บา้น และ
ต าบลโดยสม ่าเสมอ 

     

3. ท่านมกีารท างาน/ตดิต่อกบัเครอืขา่ยนอก
หมู่บา้นและชมุชนอื่น  

     

ด้านปทสัถาน 
4.ท่านมสี่วนร่วมในการสบืสานวฒันธรรมและ
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของหมู่บา้นและต าบล 

     

5. ท่านใหค้วามชว่ยเหลอืส่วนรวมของ
หมู่บา้นโดยการบรจิาคทรพัยห์รอืแรงงาน
เพื่อสิง่ทีเ่ป็นสาธารณะประโยชน์ 

     

6.ท่านมคีวามเชือ่และศรทัธาในกฎของ
หมู่บา้น 

     

ด้านความไว้วางใจ 
7. ท่านมคีวามไวว้างใจต่อคนในหมู่บา้น 

     

8. ท่านมคีวามไวว้างใจผูน้ าชมุชน      
9. ท่านมคีวามเชือ่มัน่ต่อความปลอดภยัใน
หมู่บา้นของทา่น 
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ส่วนท่ี 3   ดา้นความสขุในการท างาน 

ค าชีแ้จง   โปรดระบุเครื่องหมาย ( ) ลงในชอ่งค าตอบทีต่รงกบัความเป็นจรงิของท่านมากทีสุ่ดเพยีง

ชอ่งเดยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสขุในการท างาน 
ระดบัความคิดเหน็  

มากท่ีสุด 
 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปานกลาง 
 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อยท่ีสุด 
 

(1) 

ด้านการติดต่อสมัพนัธ ์
10. ท่านมสีมัพนัธภาพทีด่ตี่อคนในชมุชน 

     

11. ท่านภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ่งของงานใน
กลุ่มหรอืชมุชน 

     

ความส าเรจ็ในงาน 
12.ท่านภูมใิจในงานของกลุ่มหรอืชมุชนที่
ร่วมด าเนินการจนส าเรจ็ 

     

13.ท่านพอใจทีไ่ดเ้หน็การท างานประสบ
ส าเรจ็ 

     

การเป็นท่ียอมรบั 
14.คนในครอบครวัยอมรบัในตวัท่าน 

     

15.คนในชมุชนยอมรบัในตวัท่าน      
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ส่วนท่ี 4   ดา้นการวดัองคก์รแห่งการเรยีนรูใ้นต าบลโคกสะอาด 

ค าชีแ้จง : โปรดระบุเครื่องหมาย ( ) ลงในชอ่งค าตอบทีต่รงกบัความเป็นจรงิของท่านมากทีสุ่ดเพยีง

ชอ่งเดยีว 

 

 

การวดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ใน
ต าบลโคกสะอาด 

ระดบัความคิดเหน็  

 มากท่ีสุด 
 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปานกลาง 
 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อยท่ีสุด 
 

(1) 

ด้านการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
16. ท่านตัง้ใจพฒันาความรูแ้ละ
ความสามารถของตนเอง 

     

17.ท่านน าความรูเ้ดมิมาใชโ้ดยไมไ่ดน้ า
ความรูใ้หม่มาประยกุต ์

     

18. ท่านแลกเปลีย่นความรูแ้ละความ
คดิเหน็กบัคนในชมุชน 

     

ด้านการมีรปูแบบวิธีคิดและมุมมองท่ี
เปิดกว้าง 
19. ท่านรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ ืน่และ
น าไปปรบัปรุง 

     

20. ท่านปรบัความคดิและวธิกีารด าเนินงาน
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการท างานในกลุ่ม 

     

21.ท่านมกีารศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิเพื่อน ามา
พฒันาต าบล 

     

ด้านการสร้างและสานวิสยัทศัน์ 
22. ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกล
ยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิารของกลุ่ม 

     

23. ท่านปฏบิตัติามแผนงานของกลุม่      

24.ท่านสามารถอธบิายวสิยัทศัน์ของต าบล
ใหผู้อ้ ื่นฟงัไดโ้ดยละเอยีด 
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ส่วนท่ี 5 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีท่่านเหน็วา่เป็นประโยชน์ต่อองคก์รแห่งการเรยีนรูข้องต าบลโคก

สะอาด อ าเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุร ี

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________ 

การวดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ใน
ต าบลโคกสะอาด 

ระดบัความคิดเหน็ 
มากท่ีสุด 

 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปานกลาง 
 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 

 
(1) 

25.ท่านน าขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้มาเป็น
บทเรยีนและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดนัน้ 

     

26. ท่านสนบัสนุนการเกบ็รวบรวมความรู้
และทกัษะเพื่อน ามาถ่ายทอดและใชป้ระโยชน์ 

     

ด้านการมีความคิดและความเข้าใจเชิง
ระบบ 
27. ท่านวางแผนก่อนปฏบิตังิานเสมอ 

     

28.ท่านสามารถแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่าง
เป็นระบบและมขี ัน้ตอนทีช่ดัเจน 

     

29. ความส าเรจ็ของงานในกลุ่มเกดิขึน้จาก
ความร่วมมอืของทุกส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง 
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