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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการพฒันาเป็นองคก์ารแห่ง
การเรยีนรูข้องกรมศุลกากร 2) เพื่อศกึษาคุณลกัษณะขององคก์ารแห่งการเรยีนรูใ้นปจัจุบนัของกรม
ศุลกากร เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณโดยรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง คอื ขา้ราชการกรมศุลกากร
ต าแหน่งประเภทวชิาการ จ านวน 360 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ย
ละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคณู 

ผลการวจิยัพบว่า 1) ระดบัปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อกรมศุลกากรสู่การเป็นองค์การแห่งการ
เรยีนรูใ้นภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก โดยทีด่า้นเทคโนโลยมีคี่าเฉลีย่สูงสุด รองลงมา คอื 
ด้านภาวะผู้น า ด้านวฒันธรรมและบรรยากาศองค์การ ตามล าดับ ส่วนล าดบัสุดท้าย คือ ด้าน
โครงสรา้งองคก์าร 2) คุณลกัษณะขององคก์ารแห่งการเรยีนรูใ้นปจัจุบนัของกรมศุลกากร ภาพรวม
และรายดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเฉพาะดา้นพลวตัแห่งการเรยีนรูม้คี่าเฉลีย่สูงสุด รองลงมา 
คอื ดา้นการปรบัเปลี่ยนองค์การ ด้านการปรบัใช้เทคโนโลยใีนองค์การ ด้านการเสรมิอ านาจบุคคล 
ตามล าดบั ส่วนล าดบัสุดทา้ย คอื ดา้นการจดัการความรู้ 3) ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อกรมศุลกากรสู่การ
เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ คอื ปจัจยัด้านภาวะผู้น า (X4) ปจัจยัด้านวฒันธรรมและบรรยากาศ
องคก์าร (X2) และปจัจยัดา้นเทคโนโลย ี(X3) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในขณะทีป่จัจยั
ดา้นโครงสรา้งองค์การไม่มอีทิธพิลต่อกรมศุลกากรสู่การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ โดยตวัแปร
พยากรณ์การเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูไ้ดร้อ้ยละ 64.9 สามารถเขยีนสมการพยากรณ์ไดด้งันี้ 

  สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ Y = .619 + .530X4 + .170X2 + .152X3 

สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Z = .055X4 + .056X2 + .057X3 

ค าส าคญั: องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้หรอื คุณลกัษณะขององคก์ารแห่งการเรยีนรู้, ปจัจยัทีม่อีทิธพิล
ต่ อ ก า ร เ ป็ น อ ง ค์ ก า ร แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู ้



 

 

Abstract 

The purposes of this research were: 1) To study the factors affecting the Customs 
Department’s development towards the learning organization. 2) To study the level of 
learning organization of the Customs Department. The sample consisted of 360 participants 
as knowledge worker positions in the Customs Department and the questionnaire was used 
as an instrument in this research. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, and multiple regression analysis. 

The result of this research can be seen as follow: 

1. Factors affecting the learning organizations showed high average score in both as a 

whole and separated aspects. The highest mean score was technology, followed by 
leadership, organizational culture and climate and organizational structures.  

2. The learning organization of the Customs Department showed high average score 

in both as a whole and separated aspects. The highest mean score was learning dynamic, 
followed by organization transformation, technology application and people empowerment. 

3. Factors affecting the Customs Department’s development towards the learning 
organization were leadership (X4) organizational culture and climate (X2) and technology 
(X3) at the statistically significant level of .05, while the organizational structures had no 
direct effect on learning organization. The linear relationship with the learning organization 
was 64.9%. This present study also provided the best fit predicting equations as follows: 

Regression equation or predictive equation in raw scores 
Y = .619 + .530X4 + .170X2 + .152X3. 

Regression equation in the standard score 
Z = .055X4 + .056X2 + .057X3 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ส่งผลท าใหเ้กดิการทวนกระแส
โลกาภวิตัน์ใหเ้รว็ยิง่ขึน้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) ห่วงโซ่อุปทานที่มกีารเชื่อมโยงกนัอาจ
พงัทลายลงได ้นบัเป็นความทา้ทายทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนของประเทศไทยทีจ่ะต้องมกีารปรบัตวัได้
อย่างทนัท่วงท ี แต่ละธุรกจิจะปรบัตวัอย่างไรให้อยู่รอดในภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ในปจัจุบนั 
และเมื่อวกิฤตครัง้นี้สิ้นสุดลงแล้ว โลกใบน้ีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สงัคมจะก้าวเข้าสู่ระบบดจิทิัล
อย่างเต็มรูปแบบ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป ทางด้านภาครฐัได้มี
มาตรการเตรยีมความพร้อมในการให้บรกิารประชาชนช่วงสถานการณ์ที่มกีารระบาดของโรค 
โควิค-19 โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางให้
ขา้ราชการพลเรอืนสามญัปฏบิตัริาชการภายในที่พกั (ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน, 
2563) และลดจ านวนผู้มาปฏบิตัิงานภายในสถานที่ตัง้ของหน่วยงาน ท าให้องค์การภาครฐัต้อง
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและกระบวนการท างานภายในองคก์ารเพื่อใหภ้ารกจิหลกัสามารถด าเนินการไป
ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลสูงสุด (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ, 2564) 

กรมศุลกากร เป็นหน่วยงานของภาครฐั สงักดักระทรวงการคลงั เดมิเน้นการจดัเกบ็อากรจาก
สนิค้าน าเข้าและส่งออก แต่ด้วยสภาพแวดล้อมในปจัจุบนัที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้กรมศุลกากรต้อง
ปรบัเปลี่ยนกระบวนการท างาน การจดัการภายใน และค่านิยมในองค์การ เพื่อให้สอดคล้องกบัยุทธ
ศาตร ์และการพฒันาระบบราชการไทย (กระทรวงการคลงั, กรมศุลกากร, 2561) การจะบรรลุตาม
ภารกิจต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้นัน้ กรมศุลกากรต้องมกีาร
พฒันาบุคลากรให้มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญและมศีักยภาพในการขบัเคลื่อนองค์การให้บรรลุตาม
เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม กรมศุลกากรยงัพบปญัหาในด้านการพฒันาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการขาด
ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานศุลกากร ปญัหาเชิงโครงสร้างขององค์การที่มแีนวโน้ม
ข้าราชการเกษียณอายุเป็นจ านวนมากท าให้สูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมถึงปญัหาด้านการ
ถ่ายทอดองค์ความรูสู้่บุคลากรรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ (ชยัฤทธิ ์แพทยส์มาน, 2560) ดงันัน้ การน า
แนวคดิองค์การแห่งการเรยีนรูม้าปรบัใช้ในองค์การ เพื่อให้เป็นองค์การแห่งการเรยีนรูอ้ย่างแท้จรงิ  
จงึมคีวามเหมาะสมอย่างยิง่ในการแก้ปญัหาดงักล่าวอย่างยัง่ยนื ซึง่การพฒันากรมศุลกากรสู่องค์การ
แห่งการเรยีนรู้ให้ประสบความส าเรจ็นัน้ ขึ้นอยู่กบัหลายปจัจยั โดยองค์ประกอบส าคญัขององค์การ



 

 

แห่งการเรยีนรู ้คอื องค์การ การจดัการความรู ้เทคโนโลย ีการใหอ้ านาจบุคคล และพลวตัรการเรยีนรู ้
(บดนิทร ์ฟองใหญ่, 2558) 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการพฒันาเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องกรมศุลกากร 
2. เพื่อศกึษาคุณลกัษณะขององคก์ารแห่งการเรยีนรู ้ในปจัจบุนัของกรมศุลกากร  

สมมติฐานของการวิจยั 

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อกรมศุลกากรสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้

ขอบเขตของการวิจยั 

1. ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ ขา้ราชการกรมศุลกากรต าแหน่งประเภทวชิาการ 
จ านวน 2,900 คน (ขอ้มลู ณ วนัที่ 19 ตุลาคม 2564) ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลู คอื ตัง้แต่เดอืน
สงิหาคม–ธนัวาคม 2564 รวมระยะเวลา 5 เดอืน 

2. การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (พชัรกนัย ์เมธาอคัรเกยีรต ิ
และประสพชยั พสุนนท์, 2561) ที่ระดบัค่าความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั  
360 คน โดยท าการสุ่มตวัอยา่งตามระดบัชัน้ภูมอิย่างเป็นสดัส่วน (Proportional stratified sampling)  

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

Seng 1990 (อ้างถงึใน ปฐัมพงศ์ รตันโกศยั, 2559) ไดก้ล่าวว่า องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้คอื 
องคก์ารทีพ่นกังานสามารถสรา้งสรรคผ์ลงาน เพื่อพฒันาทกัษะและศกัยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ซึง่องคก์ารดงักล่าวนี้ไดใ้ห้ความส าคญัและสนับสนุนให้พนักงานมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็
ได้อย่างอสิระ อกีทัง้ตวัของพนักงานเองต้องรูว้ธิทีี่จะเรยีนรูร้่วมกบัคนอื่นและวธิกีารทีจ่ะเรยีนรูไ้ป
ดว้ยกนัทัง้องค์การ Marquardt 1996 (อ้างถงึใน พนัเอกไชยสทิธิ ์ปิยมาตย,์ 2556) ได้กล่าวว่า 
องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้คอื “องคก์ารทีต่อ้งเรยีนรูอ้ยา่งเป่ียมดว้ยพลงัและร่วมกนั อกีทัง้เป็นองคก์ารที่
มกีารถ่ายทอดความรูโ้ดยการเกบ็รวบรวม การจดัการ และการใชค้วามรูเ้พื่อความส าเรจ็ขององคก์าร” 
ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้่า องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้หมายถงึ องคก์ารทีส่มาชกิทุกคนในองคก์ารเพิม่ขดี
ความสามารถและศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างบรรยากาศที่กระตุ้น สนับสนุน 
ส่งเสรมิ และเอื้ออ านวยต่อการปฏบิตังิานและการเรยีนรู ้ส่งผลใหบุ้คลากรเป็นบุคคลที่มคีวามรอบรู ้ 



 

 

มรีปูแบบและกระบวนการคดิที่เปิดกวา้ง มองการณ์ไกล มวีสิยัทศัน์ มกีารแลกเปลีย่นความรู ้ทกัษะ
และประสบการณ์ในการท างานระหว่างกนั มกีารท างานเป็นทมีและเครอืข่ายทีเ่ชื่อมโยงความสมัพนัธ์
ของสิง่ต่างๆ 

คณุลกัษณะการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ Seng 1990 (อ้างถงึใน ปฐัมพงศ์ รตันโกศยั, 
2559) ได้เสนอแนวคิดของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ด้วยกรอบความรู้ 5 ด้าน ที่เรียกว่า  
The Five Disciplines หรอืวนิัยพืน้ฐาน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความรอบรูแ้ห่งตน 2) แบบแผนความคดิ  
3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ 4) การเรยีนรู้เป็นทีม และ 5) ความคิดเชิงระบบ 
Marquardt 1996 (อ้างถงึใน พนัเอกไชยสทิธิ ์ปิยมาตย,์ 2556) ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการพฒันาทรพัยากร
มนุษยแ์ห่งมหาวทิยาลยัจอรจ์ วอชงิตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดน้ าเสนอแนวคดิการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรยีนรูใ้นหนังสอื Building the Learning Organization: Mastering The 5 Elements For 
Corporate Learning ซึง่ไดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่ในปี ค.ศ. 1996 โดยมอีงคป์ระกอบ 5 องคป์ระกอบ 
ไ ด้ แ ก่  
1) พลวตัแห่งการเรยีนรู ้2) การปรบัเปลี่ยนองคก์าร 3) การเพิม่อ านาจแก่บุคคล 4) การจดัการ
ความรู ้และ 5) การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี 

ปัจจยัท่ีน าไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ Marquardt & Reynolds 1994 (อ้างถงึใน 
ศริภิรณ์ จ าปาทอง, 2559) ไดศ้กึษาวจิยัและเสนอปจัจยัทีจ่ะช่วยเสรมิสรา้งความเป็นองคก์ารแห่งการ
เรยีนรูไ้ว้ 11 ปจัจยั ดงัน้ี โครงสรา้งที่เหมาะสมวฒันธรรมการเรยีนรูข้ององค์การ การเพิม่อ านาจและ
ความรบัผดิชอบในงาน การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม การสรา้งและการถ่ายโอนความรู ้เทคโนโลยกีาร
เรียนรู้ การมุ่งเน้นคุณภาพ กลยุทธ์ บรรยากาศที่สนับสนุนส่งเสริม การท างานเป็นทีมและแบบ
เครอืขา่ย และวสิยัทศัน์  พชัรกนัย ์เมธาอคัรเกียรติ และ ประสพชยั พสุนนท์ (2561) ไดศ้กึษาวจิยั
ปจัจยัที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
โดยปจัจยัที่ส่งผลต่อ 11 ปจัจยั สุวฒัน์ จุลสุวรรณ์ (2559) ได้ศกึษาวจิยัปจัจยัที่ส่งผลต่อการเป็น

องค์การแห่งการเรยีนรูข้องมหาวทิยาลยัมหาสารคาม พบว่าม ี3 ปจัจยั ศิริภรณ์ จ าปาทอง (2559)  
ได้ศกึษาวจิยัปจัจยัที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้องสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมชยัภมูเิขต 2 พบว่าม ี5 ปจัจยั 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

พรสุฎา เสนะวตั อาภาภรณ์ ดาบณรงค์ วลี สงสุวงค์ และ จิณณพตั ช่ืนชมน้อย 

( 2562)  



 

 

ได้ศึกษาวจิยั “ปจัจยัที่มผีลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของพนักงานที่เป็นคนไทยบรษิัท 
N&N Foods Company Limited” พบว่า ปจัจยัด้านประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกนั มกีารเป็น
องค์การเรยีนรู้ของบรษิัทฯไม่แตกต่างกนั ส่วนแผนกงานที่แตกต่างกนั มกีารเป็นองค์การเรยีนรู้ที่
แตกต่างกนั ส่วนปจัจยัองค์ประกอบแห่งการเรยีนรู้ในด้านบรรยากาศในการท างาน โครงสร้างของ
องค์กร ระบบบรหิารภายในองค์กร กลยุทธ์ เทคโนโลย ีผู้น าองค์กรและวฒันธรรมองค์กร มผีลต่อการ
เป็นองคก์ารเรยีนรู ้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กชนันท์ ศขุนิคม และ ผศ. ดร.ศนัสนีย ์จะ

สุวรรณ์ (2562) พบว่า ปจัจยัที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูข้องส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน คอื ปจัจยัด้านภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และปจัจยัดา้นการจดัการความรู ้
บดินทร ์ฟองใหญ่ (2558) พบว่า ปจัจยัทีส่่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้องสถานศกึษา
ในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวดัอุตรดติถ์ม ี6 ปจัจยั ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้น
วสิยัทศัน์ พนัธกจิและยุทธศาสตร ์ปจัจยัด้านแรงจูงใจ ปจัจยัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ปจัจยัดา้น
ภาวะผูน้ า ปจัจยัดา้นการท างานเป็นทมี และปจัจยัดา้นการบรหิารจดัการ 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ คอื ขา้ราชการของกรมศุลกากรสายงานประเภทวชิาการ จ านวน 
2,900 คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่ 19 ตุลาคม 2564) ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างรวม 360 ชุด โดยใช้
รปูแบบการสุ่มตวัอย่างตามระดบัชัน้ภูมอิย่างเป็นสดัส่วนและการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง เป็นการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูเชงิปรมิาณ โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั การตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถามในด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่า มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบั มคี่าเท่ากบั 0.93 ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาครวมทัง้ฉบบั มคี่าเท่ากบั 
0.985  เป็นระดบัที่สูงกว่า 0.60 ซึ่งเป็นระดบัความเชื่อมัน่ที่ยอมรบัได้ (นครนิศร ์จบัจติต์, 2562) 
ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปูทางสถติเิป็นเครื่องมอืในการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม
ทัง้หมด สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคณู 

 

ผลการวิจยั 

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 63.3 
มอีายุ 40-51 ปี คดิเป็นร้อยละ 41.7 มกีารศึกษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า จ านวน 216 คน  



 

 

คดิเป็นร้อยละ 60.0 ระยะเวลาในการปฏบิตังิานนับถึงปจัจุบนั 11-15 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 38.6 และอยู่
ระดบัช านาญการ คดิเป็นรอ้ยละ 64.2  

วิเคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกรมศุลกากรสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
พบว่า ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อกรมศุลกากรสู่การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูใ้นภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 

( ̄ = 4.03, S.D. = .46) โดยทีด่า้นเทคโนโลยมีคี่าเฉลีย่สูงสุด (  ̄ = 4.12, S.D. = .49) รองลงมา คอื 

ดา้นภาวะผู้น า ด้านวฒันธรรมและบรรยากาศองค์การและด้านโครงสรา้งองค์การ (  ̄ = 4.08, S.D. = 

.51,   ̄ = 4.04, S.D. = .51 และ   ̄ = 3.86, S.D. = .53)  

 วิเคราะห์คุณลกัษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบนัของกรมศุลกากร พบว่า

คุณลกัษณะขององคก์ารแห่งการเรยีนรูใ้นปจัจุบนัของกรมศุลกากรในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( ̄ = 

4.09, S.D. = .50) โดยทีด่า้นพลวตัแห่งการเรยีนรูม้คี่าเฉลีย่สูงสุด ( ̄ = 4.12, S.D. = .537) รองลงมา 

คอื ดา้นการปรบัเปลีย่นองคก์าร (  ̄= 4.10, S.D. = .540) ดา้นการปรบัใชเ้ทคโนโลยใีนองคก์าร ( ̄ = 

4.11, S.D. = .532) ด้านการเสรมิอ านาจบุคคล (  ̄ = 4.08, S.D. = .541) และด้านการจดัการความรู ้

มคี่าเฉลีย่ต ่าสุด (  ̄= 4.07, S.D. = .555)  

วิเคราะหปั์จจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกรมศลุกากรสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ปจัจยัดา้น
ภาวะผูน้ า ปจัจยัดา้นวฒันธรรมและบรรยากาศองค์การและปจัจยัดา้นเทคโนโลย ี มอีทิธพิลต่อกรม
ศุลกากรสู่การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้(Y) โดยค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (R) = .806 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยตวัแปรพยากรณ์การเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้(Y) ไดร้อ้ยละ 64.9 
(R2 = .649) มคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ S.E.est = .299 โดยปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ

กรมศุลกากรสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้คอื ปจัจยัดา้นภาวะผูน้ า (X4) (  = .055) ปจัจยัดา้น

วฒันธรรมและบรรยากาศองค์การ (X2) (  = .056) และปจัจยัดา้นเทคโนโลย ี(X3) (  = .057) 
ในขณะที่ปจัจยัด้านโครงสรา้งองค์การไม่มอีิทธพิลต่อกรมศุลกากรสู่การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้
จากการวเิคราะหด์งักล่าว สามารถเขยีนสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานได ้ดงันี้  

สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ Y = .619 + .530X4 + .170X2 + .152X3 
สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Z = .055X4 + .056X2 + .057X3 

 

อภิปรายผล 



 

 

ระดบัคุณลกัษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบนัของกรมศุลกากร พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า แต่ละด้านอยู่ในระดบัมากเช่นกนั ด้าน
พลวตัแห่งการเรยีนรู ้มคี่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คอื ด้านการปรบัเปลี่ยนองคก์าร ด้านการปรบัใช้
เทคโนโลยใีนองค์การ..ด้านการเสรมิอ านาจบุคคล..ตามล าดบั..และด้านการจดัการความรู้..มคี่าเฉลี่ย
ต ่าสุด สอดคล้องกบั งานวจิยัของ วนัเพ็ญ โอสถอินทร ์สมบตัิ คชสทิธิ ์และ กนัต์ฤทยั คลงัพหล 
(2559) ด้านพลวตัรการเรียนรู้ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัแรก สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ บดนิทร ์ฟองใหญ่ (2558) และ Marquardt 1996 (อ้างถงึใน ศริภิรณ์ จ าปาทอง, 2559) ทีก่ล่าวว่า 
องค์ประกอบของการเป็นองค์การเรียนรู้ที่ส าคัญที่สุด คือ  พลวัตการเรียนรู้..ด้านการปรบัใช้

เทคโนโลยีในองค์การ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากเช่นกนั สอดคล้องกบั Bennett and O’Brien 
1994 (อ้างถงึใน ปฐัมพงศ์ รตันโกศยั, 2559) และ Marquardt & Reynolds 1994 (อ้างถงึใน ศริภิรณ์ 
จ าปาทอง, 2559) ทีเ่สนอว่า องคก์ารแห่งการเรยีนรูต้้องมนี าเทคโนโลยมีาใช้ในองค์การเพื่ออ านวย
ความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้านการ

ปรบัเปล่ียนองค์การ มคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบั กชนันท์ ศุขนิคม และ ผศ. ดร.

ศนัสนีย ์จะสุวรรณ์ (2562) ด้านการเสริมอ านาจบุคคล มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั 
Marquardt & Reynolds 1994 (อ้างถงึใน พนัเอกไชยสทิธิ ์ปิยมาตย,์ 2556) ด้านการจดัการความรู้ 
มคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบั นครนิศร์ จบัจติต์ (2562) นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกับ 
กชนนัท ์ศุขนิคม และ ผศ. ดร.ศนัสนีย ์จะสุวรรณ์ (2562)  

ระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกรมศุลกากรสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกับ กชนันท์ ศุขนิคม และ ผศ. ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ (2562)  
นครนิศร ์จบัจติต์ (2562) และ วนัเพญ็ โอสถอนิทร ์สมบตั ิคชสทิธิ ์และ กนัต์ฤทยั คลงัพหล (2559) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ด้านเทคโนโลยี มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัสูงสุด กรมศุลกากรมกีารพฒันา
และปรบัปรุงกระบวนงานโดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปฏบิตังิาน เช่น HR Chatbot 
ระบบ e-Leave ระบบ HRIS เป็นต้น สอดคล้องกับ ดวงนภา เสมทบั (2558) พนัเอกไชยสิทธิ ์ปิย
มาตย ์(2556) และพรฑติา องักนินัทน์ (2560) ด้านภาวะผู้น า มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก แสดงให้
เห็นถึงผู้บังคับบัญชาในกรมศุลกากรรบัฟงัความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน 
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถน าเสนอความคดิสรา้งสรรค์ สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
พนัเอกไชยสิทธิ ์ปิยมาตย์ (2556) วนัเพ็ญ โอสถอินทร์ สมบตัิ คชสิทธิ ์และ กันต์ฤทยั คลงัพหล 
( 2559)  แ ล ะ  
สายฝน พทิกัษ์ (2558) ด้านวฒันธรรมและบรรยากาศองค์การ มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 



 

 

แสดงใหเ้หน็ถงึบุคลากรของกรมศุลกากรมคีวามสมัพนัธแ์ละเป็นมติรทีด่ต่ีอกนั บุคลากรมคีวามรกัและ
ความผูกพนักนัในองค์กร สามารถเรยีนรูแ้ละท างานงานร่วมกนัไดอ้ย่างด ีสอดคล้องกบังานวจิยัของ
พนัเอกไชยสทิธิ ์ปิยมาตย ์(2556) ดวงนภา เสมทบั (2558) สายฝน พทิกัษ์ (2558) พรสุฎา เสนะวตั 
อาภาภรณ์ ดาบณรงค ์วล ีสงสุวงคแ์ละ จณิณพตั ชื่นชมน้อย (2562) ด้านโครงสร้างองคก์าร มคีวาม
คดิเหน็อยู่ในระดบัมาก เป็นล าดบัท้ายสุด แมว้่าผูใ้ต้บงัคบับญัชาจะสามารถขอค าแนะน าหรอืปรกึษา
ปญัหาจากการท างานกบัผู้บงัคบับญัชาได้อย่างสะดวก และกรมศุลกากรมกีารก าหนดบทบาทหน้าที่
ของบุคลากรแต่ละส่วนงานไวอ้ย่างชดัเจน..แต่เนื่องจากรมศุลกากรเป็นหน่วยงานราชการ..งานบางงาน
มกีระบวนการท างานทียุ่่งยากและซ ้าซอ้น เพราะต้องปฏบิตัติามระเบยีบและหลกัเกณฑ์ ท าใหบ้างครัง้
การปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวเท่าที่ควร สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศิริภรณ์  
จ าปาทอง (2559) สอดคลอ้งกบั Marquardt & Reynold 1994 (อ้างถงึใน ศริภิรณ์ จ าปาทอง ,2559) 
กล่าวว่า โครงสรา้งขององคก์ารแห่งการเรยีนรูท้ี่เหมาะสม คอื โครงสรา้งที่เลก็และคล่องตวั ไม่มสีาย
งานบงัคบับญัชามากเกนิไป และยงัสอดคลอ้งกบั ปฐัมพงศ์ รตันโกศยั (2559) ไดศ้กึษาวจิยัปจัจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อการรบัรูก้ารเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้: ศึกษากรณีโรงเรยีนระดบัมธัยมศษึาในจงัหวดั
พทัลุง พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ดา้นโครงสรา้งองคก์ารอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด แต่เป็นปจัจยัที่
ไมม่อีทิธพิลต่อการรบัรูก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้ 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกรมศลุกากรสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ สามารถอภปิรายผล 
ไดด้งันี้ จากการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบ การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคูณ  (Multiple 
Regression) พบว่า ม ี3 ปจัจยัซึ่งเรยีงตามค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณ คอื ปจัจยัด้านภาวะ
ผูน้ า ปจัจยัดา้นวฒันธรรมและบรรยากาศองคก์าร และปจัจยัดา้นเทคโนโลย ีทัง้ 3 ปจัจยั มคี่าเฉลีย่
อยู่ในระดบัมาก ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีมคีวามส าคญักบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู.้.เมื่อปจัจยัเหล่าน้ี
อยูใ่นระดบัมาก..จงึท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องกรมศุลกากร อยู่ในระดบัมากดว้ย และ
ทัง้ 3 ปจัจยัยงัมอี านาจในการพยากรณ์ความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องกรมศุลกากรไดร้อ้ยละ 
64.9  

ปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อกรมศุลกากรสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ จากผลการวจิยั
พบว่า ปจัจยัด้านโครงสร้างองค์การ ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ระดบัมาก แต่ไม่มอีิทธิพลต่อกรม
ศุลกากรสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานของผูว้จิยัทีต่ ัง้ไว ้เนื่องจาก
กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานภาครฐั สงักัดกระทรวงการคลัง ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน กฎหมายและระเบียบต่างๆ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้งานในทุกระบบงาน ท าให้การท างานภายในองค์การมคีวาม
ยดืหยุ่นและมคีวามคล่องตวัมากยิง่ขึน้ อกีทัง้เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงานศุลกากร 
สอดคล้องกับปฐัมพงศ์ รตันโกศัย (2559) ที่ได้ศึกษาวิจยัปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อการรบัรู้การเป็น



 

 

องคก์ารแห่งการเรยีนรู:้ ศกึษากรณีโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดัพทัลุง พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
มคีวามคดิเหน็ด้านโครงสรา้งองค์การอยู่ในระดบัมากที่สุด แต่เป็นปจัจยัที่ไม่มอีทิธพิลต่อการรบัรู้
การเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้จะเหน็ไดว้่า การก าหนดโครงสรา้งองคก์ารของโรงเรยีนถูกก าหนด
ดว้ยกฎระเบยีบของกระทรวงศกึษาธกิาร แต่ในทางปฏิบตัจิรงิ ลกัษณะการท างานภายในองคก์ารมี
ความยดืหยุน่ตามสถานการณ์ การประสานงานมไิดม้ขี ัน้ตอนทียุ่่งยาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของนครนิศร ์จบัจติต์ (2562) พบว่า ปจัจยัดา้นโครงสรา้งองคก์ร ไม่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรยีนรูใ้นสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาและผลทีไ่ด ้ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะไว ้ดงันี้ 

1. ผูบ้รหิารกรมศุลกากร ควรน าปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ 
ดา้นวฒันธรรมและบรรยากาศองค์การ ด้านเทคโนโลย ีและด้านภาวะผู้น า มาตรวจสอบกบัสภาพ
ปจัจบุนัของกรมฯ เพื่อศกึษาปญัหาทีต่อ้งการพฒันา และมุง่เน้นพฒันาปจัจยัเหล่าน้ีเป็นล าดบัแรก  
    2. การน าผลการวิจยัไปใช้กรมศุลกากรควรจะต้องท าความเข้าใจกับบุคลากรทุกคนใน
องคก์าร เน่ืองจากว่าการท าให้เป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูจ้ะต้องท าทัง้ระบบ ทุกคน ทุกฝ่ายต้อง 
มสี่วนรว่ม และผูบ้รหิารจ าเป็นตอ้งปรบัใหส้อดคลอ้งกบัความเหมาะสมขององคก์ารดว้ย 

การวิจยัครัง้ต่อไป 

   1. การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูจากขา้ราชการในกรมศุลกากรเท่านัน้ การวจิยัใน
ครัง้ต่อไปจงึควรศึกษาปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของหน่วยงานอื่นๆ  
ในกระทรวงการคลงั เพื่อน าขอ้มลูมาวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบ 

2. ควรศึกษาปจัจยัอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งอาจจะมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้ 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาบุคลากรและกรมศุลกากรใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูต่้อไป  

3. ควรศกึษาวจิยัปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้โดยวธิกีารวจิยัเชงิ
คุณภาพ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึ  
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การวจิยัและประเมนิผลทางการศกึษา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั. 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน. (2563, 17 มนีาคม). แนวทางการใหข้า้ราชการและ
เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานนอกสถานทีต่ ัง้ของส่วนราชการ กรณกีารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อ
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่17 มนีาคม 2563. คน้เมือ่  
9 กนัยายน 2564. จาก
https://www.ocsc.go.th/blog/2020/03/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B
8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9
%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%
A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8
1%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%
E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E
0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0
%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%
B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8
%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%
A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B
2%E0%B8%A3 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. (2564). ส านกังาน ก.พ.ร. จดักจิกรรมประชุมสมัมนา 
“ลอ็ก ไมล่อ็ก หรอื WFH 100% ราชการพรอ้มใหบ้รกิาร. คน้เมือ่  
10 กนัยายน 2564. จาก https://www.opdc.go.th/content/NzA4OQ 

สุวฒัน์ จลุสุวรรณ. (2559). ปจัจยัทีส่่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม. วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. ปีที ่10 ฉบบัที ่4 ตุลาคม – 
ธนัวาคม.  
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https://www.ocsc.go.th/blog/2020/03/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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https://www.ocsc.go.th/blog/2020/03/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://www.ocsc.go.th/blog/2020/03/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://www.ocsc.go.th/blog/2020/03/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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