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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการพัฒนาเป็ นองค์การแห่ง
การเรียนรูข้ องกรมศุลกากร 2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรูใ้ นปจั จุบนั ของกรม
ศุลกากร เป็นการวิจยั เชิงปริมาณโดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการกรมศุลกากร
ตาแหน่ งประเภทวิชาการ จานวน 360 คน สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับปจั จัยที่มอี ิทธิพ ลต่ อ กรมศุ ล กากรสู่การเป็ นองค์ก ารแห่ งการ
เรียนรูใ้ นภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยทีด่ า้ นเทคโนโลยีมคี ่าเฉลีย่ สูงสุด รองลงมา คือ
ด้านภาวะผู้นา ด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ ตามล าดับ ส่ ว นล าดับสุ ดท้าย คือ ด้า น
โครงสร้างองค์การ 2) คุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรูใ้ นปจั จุบนั ของกรมศุลกากร ภาพรวม
และรายด้าน อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านพลวัตแห่งการเรียนรูม้ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด รองลงมา
คือ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ ด้านการปรับใช้เทคโนโลยีในองค์การ ด้านการเสริมอานาจบุคคล
ตามลาดับ ส่วนลาดับสุดท้าย คือ ด้านการจัดการความรู้ 3) ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อกรมศุลกากรสู่การ
เป็ นองค์ก ารแห่งการเรียนรู้ คือ ปจั จัยด้านภาวะผู้นา (X4) ปจั จัยด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศ
องค์การ (X2) และปจั จัยด้านเทคโนโลยี (X3) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ในขณะทีป่ จั จัย
ด้านโครงสร้างองค์การไม่มอี ทิ ธิพลต่อกรมศุลกากรสู่การเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยตัวแปร
พยากรณ์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูไ้ ด้รอ้ ยละ 64.9 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดงั นี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y = .619 + .530X4 + .170X2 + .152X3
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = .055X4 + .056X2 + .057X3
คาสาคัญ: องค์การแห่งการเรียนรู้ หรือ คุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้, ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่ อ ก า ร เ ป็ น อ ง ค์ ก า ร แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้
___________________________________________________________________________________________________________________________
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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
Keywords: learning organization, factors affecting learning organization

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลทาให้เกิดการทวนกระแส
โลกาภิวตั น์ให้เร็วยิง่ ขึน้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) ห่วงโซ่อุปทานที่มกี ารเชื่อมโยงกันอาจ
พังทลายลงได้ นับเป็นความท้าทายทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยทีจ่ ะต้องมีการปรับตัวได้
อย่างทันท่วงที แต่ละธุรกิจจะปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปจั จุบนั
และเมื่อวิกฤตครัง้ นี้ส้นิ สุดลงแล้ว โลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สังคมจะก้าวเข้าสู่ระบบดิจทิ ั ล
อย่างเต็มรูปแบบ พฤติกรรมการใช้ชีว ิตของคนในสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป ทางด้านภาครัฐได้ม ี
มาตรการเตรียมความพร้อ มในการให้บริการประชาชนช่ว งสถานการณ์ ท่มี กี ารระบาดของโรค
โควิค -19 โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบตั ริ าชการภายในที่พกั (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,
2563) และลดจานวนผู้มาปฏิบตั ิงานภายในสถานที่ต งั ้ ของหน่ วยงาน ทาให้องค์การภาครัฐต้อง
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและกระบวนการทางานภายในองค์การเพื่อให้ภารกิจหลักสามารถดาเนินการไป
ได้อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง เกิ ดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุ ด (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2564)
กรมศุลกากร เป็ นหน่ วยงานของภาครัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง เดิมเน้นการจัดเก็บอากรจาก
สินค้านาเข้าและส่งออก แต่ด้วยสภาพแวดล้อมในปจั จุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้กรมศุ ลกากรต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางาน การจัดการภายใน และค่านิยมในองค์การ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธ
ศาตร์ และการพัฒนาระบบราชการไทย (กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร, 2561) การจะบรรลุตาม
ภารกิจต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้นัน้ กรมศุลกากรต้องมีการ
พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ความเชี่ยวชาญและมีศ ักยภาพในการขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุ ตาม
เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม กรมศุ ลกากรยังพบปญั หาในด้านการพัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็ นการขาด
ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานศุ ลกากร ปญั หาเชิงโครงสร้างขององค์การที่มแี นวโน้ ม
ข้าราชการเกษียณอายุเป็ นจานวนมากท าให้สู ญเสียบุ คลากรที่ม ีคุ ณภาพ รวมถึงปญั หาด้านการ
ถ่ายทอดองค์ความรูส้ ู่บุคลากรรุ่นใหม่อย่างเป็ นระบบ (ชัยฤทธิ ์ แพทย์สมาน, 2560) ดังนัน้ การนา
แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรูม้ าปรับใช้ในองค์การ เพื่อให้เป็ นองค์การแห่งการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริง
จึงมีความเหมาะสมอย่างยิง่ ในการแก้ปญั หาดังกล่าวอย่างยังยื
่ น ซึง่ การพัฒนากรมศุลกากรสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ให้ประสบความสาเร็จนัน้ ขึ้นอยู่กบั หลายปจั จัย โดยองค์ประกอบสาคัญขององค์การ

แห่งการเรียนรู้ คือ องค์การ การจัดการความรู้ เทคโนโลยี การให้อานาจบุคคล และพลวัตรการเรียนรู้
(บดินทร์ ฟองใหญ่, 2558)
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการพัฒนาเป็ นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องกรมศุลกากร
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ ในปจั จุบนั ของกรมศุลกากร
สมมติ ฐานของการวิ จยั
ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อกรมศุลกากรสู่การเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ข้าราชการกรมศุลกากรตาแหน่ งประเภทวิชาการ
จานวน 2,900 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564) ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล คือ ตัง้ แต่เดือน
สิงหาคม–ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 5 เดือน
2. การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (พัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ
และประสพชัย พสุนนท์, 2561) ที่ระดับค่าความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
360 คน โดยทาการสุ่มตัวอย่างตามระดับชัน้ ภูมอิ ย่างเป็ นสัดส่วน (Proportional stratified sampling)
แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
Seng 1990 (อ้างถึงใน ปฐั มพงศ์ รัตนโกศัย, 2559) ได้กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ
องค์การทีพ่ นักงานสามารถสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
ซึง่ องค์การดังกล่าวนี้ได้ให้ความสาคัญและสนับสนุ นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างอิสระ อีกทัง้ ตัวของพนักงานเองต้องรูว้ ธิ ที ่จี ะเรียนรูร้ ่วมกับคนอื่นและวิธกี ารทีจ่ ะเรียนรูไ้ ป
ด้วยกันทัง้ องค์การ Marquardt 1996 (อ้างถึงใน พันเอกไชยสิทธิ ์ ปิ ยมาตย์, 2556) ได้กล่าวว่า
องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ “องค์การทีต่ อ้ งเรียนรูอ้ ย่างเปี่ยมด้วยพลังและร่วมกัน อีกทัง้ เป็ นองค์การที่
มีการถ่ายทอดความรูโ้ ดยการเก็บรวบรวม การจัดการ และการใช้ความรูเ้ พื่อความสาเร็จขององค์การ”
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปได้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์การทีส่ มาชิกทุกคนในองค์การเพิม่ ขีด
ความสามารถและศัก ยภาพของตนอย่างต่ อ เนื่ อ ง โดยการสร้างบรรยากาศที่กระตุ้น สนับสนุ น
ส่งเสริม และเอื้ออานวยต่อการปฏิบตั งิ านและการเรียนรู้ ส่งผลให้บุคลากรเป็ นบุคคลที่มคี วามรอบรู้

มีรปู แบบและกระบวนการคิดที่เปิดกว้าง มองการณ์ไกล มีวสิ ยั ทัศน์ มีการแลกเปลีย่ นความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ในการทางานระหว่างกัน มีการทางานเป็ นทีมและเครือข่ายทีเ่ ชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของสิง่ ต่างๆ
คุณลักษณะการเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้ Seng 1990 (อ้างถึงใน ปฐั มพงศ์ รัตนโกศัย,
2559) ได้เ สนอแนวคิดของการสร้างองค์การแห่ งการเรียนรู้ด้ว ยกรอบความรู้ 5 ด้าน ที่เ รียกว่ า
The Five Disciplines หรือวินัยพืน้ ฐาน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความรอบรูแ้ ห่งตน 2) แบบแผนความคิด
3) การมีว ิส ัยทัศน์ ร่วมกันของคนในองค์การ 4) การเรียนรู้เป็ นทีม และ 5) ความคิดเชิงระบบ
Marquardt 1996 (อ้างถึงใน พันเอกไชยสิทธิ ์ ปิ ยมาตย์, 2556) ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นาเสนอแนวคิดการเป็ นองค์การแห่ง
การเรียนรูใ้ นหนังสือ Building the Learning Organization: Mastering The 5 Elements For
Corporate Learning ซึง่ ได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในปี ค.ศ. 1996 โดยมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ
ไ
ด้
แ
ก่
1) พลวัตแห่งการเรียนรู้ 2) การปรับเปลี่ยนองค์การ 3) การเพิม่ อานาจแก่บุคคล 4) การจัดการ
ความรู้ และ 5) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ปัจจัยที่ นาไปสู่การเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้ Marquardt & Reynolds 1994 (อ้างถึงใน
ศิรภิ รณ์ จาปาทอง, 2559) ได้ศกึ ษาวิจยั และเสนอปจั จัยทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างความเป็ นองค์การแห่งการ
เรียนรูไ้ ว้ 11 ปจั จัย ดังนี้ โครงสร้างที่เหมาะสมวัฒนธรรมการเรียนรูข้ ององค์การ การเพิม่ อานาจและ
ความรับผิดชอบในงาน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การสร้างและการถ่ายโอนความรู้ เทคโนโลยีการ
เรียนรู้ การมุ่งเน้ นคุ ณภาพ กลยุทธ์ บรรยากาศที่สนับสนุ นส่ งเสริม การทางานเป็ นทีมและแบบ
เครือข่าย และวิสยั ทัศน์ พัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ และ ประสพชัย พสุนนท์ (2561) ได้ศกึ ษาวิจยั
ปจั จัยที่ส่งผลต่ อการเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โดยปจั จัยที่ส่งผลต่อ 11 ปจั จัย สุวฒ
ั น์ จุลสุวรรณ์ (2559) ได้ศกึ ษาวิจยั ปจั จัยที่ส่งผลต่อการเป็ น
องค์การแห่งการเรียนรูข้ องมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่ามี 3 ปจั จัย ศิ ริภรณ์ จาปาทอง (2559)
ได้ศกึ ษาวิจยั ปจั จัยที่ส่งผลต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมชัยภูมเิ ขต 2 พบว่ามี 5 ปจั จัย
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
(

พรสุ ฎ า เสนะวัต อาภาภรณ์ ดาบณรงค์ วลี สงสุ ว งค์ และ จิ ณ ณพัต ชื่ น ชมน้ อ ย
2562)

ได้ศึกษาวิจยั “ปจั จัยที่มผี ลต่ อ การเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนัก งานที่เ ป็ นคนไทยบริษัท
N&N Foods Company Limited” พบว่า ปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ท่แี ตกต่างกัน มีการเป็ น
องค์การเรียนรู้ของบริษัทฯไม่แตกต่างกัน ส่วนแผนกงานที่แตกต่างกัน มีการเป็ นองค์การเรียนรู้ท่ี
แตกต่ างกัน ส่วนปจั จัยองค์ประกอบแห่งการเรียนรู้ในด้านบรรยากาศในการทางาน โครงสร้างของ
องค์กร ระบบบริหารภายในองค์กร กลยุทธ์ เทคโนโลยี ผู้นาองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร มีผลต่อการ
เป็ นองค์การเรียนรู้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 กชนันท์ ศุขนิ คม และ ผศ. ดร.ศันสนี ย์ จะ
สุวรรณ์ (2562) พบว่า ปจั จัยที่ส่งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน คือ ปจั จัยด้านภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และปจั จัยด้านการจัดการความรู้
บดิ นทร์ ฟองใหญ่ (2558) พบว่า ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จังหวัดอุตรดิตถ์ม ี 6 ปจั จัย ได้แก่ ปจั จัยด้าน
วิสยั ทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ปจั จัยด้านแรงจูงใจ ปจั จัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปจั จัยด้าน
ภาวะผูน้ า ปจั จัยด้านการทางานเป็ นทีม และปจั จัยด้านการบริหารจัดการ
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ข้าราชการของกรมศุลกากรสายงานประเภทวิชาการ จานวน
2,900 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564) ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างรวม 360 ชุด โดยใช้
รูปแบบการสุ่มตัวอย่างตามระดับชัน้ ภูมอิ ย่างเป็ นสัดส่วนและการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั การตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถามในด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา พบว่ า มีค วามเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาของ
แบบสอบถามทัง้ ฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.93 ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาครวมทัง้ ฉบับ มีค่าเท่ากับ
0.985 เป็ นระดับที่สูงกว่า 0.60 ซึ่งเป็ นระดับความเชื่อมันที
่ ่ยอมรับได้ (นครินศร์ จับจิตต์ , 2562)
ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิตเิ ป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม
ทัง้ หมด สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู
ผลการวิ จยั
วิ เคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 63.3
มีอายุ 40-51 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41.7 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 216 คน

คิดเป็ นร้อยละ 60.0 ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านนับถึงปจั จุบนั 11-15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 38.6 และอยู่
ระดับชานาญการ คิดเป็นร้อยละ 64.2
วิ เคราะห์ระดับปั จจัยที่ มีอิ ทธิ พลต่ อกรมศุลกากรสู่การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้
พบว่า ปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อกรมศุลกากรสู่การเป็ นองค์การแห่งการเรียนรูใ้ นภาพรวม อยู่ในระดับมาก
( ̄ = 4.03, S.D. = .46) โดยทีด่ า้ นเทคโนโลยีมคี ่าเฉลีย่ สูงสุด ( ̄ = 4.12, S.D. = .49) รองลงมา คือ
ด้านภาวะผู้นา ด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การและด้านโครงสร้างองค์การ ( ̄ = 4.08, S.D. =
.51, ̄ = 4.04, S.D. = .51 และ ̄ = 3.86, S.D. = .53)
วิ เคราะห์คุณลักษณะขององค์การแห่ งการเรียนรู้ในปั จจุบนั ของกรมศุลกากร พบว่า
คุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรูใ้ นปจั จุบนั ของกรมศุลกากรในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̄ =
4.09, S.D. = .50) โดยทีด่ า้ นพลวัตแห่งการเรียนรูม้ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด ( ̄ = 4.12, S.D. = .537) รองลงมา
คือ ด้านการปรับเปลีย่ นองค์การ ( ̄ = 4.10, S.D. = .540) ด้านการปรับใช้เทคโนโลยีในองค์การ ( ̄ =
4.11, S.D. = .532) ด้านการเสริมอานาจบุคคล ( ̄ = 4.08, S.D. = .541) และด้านการจัดการความรู้
มีค่าเฉลีย่ ต่าสุด ( ̄ = 4.07, S.D. = .555)
วิ เคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่ อกรมศุลกากรสู่การเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้ ปจั จัยด้าน
ภาวะผูน้ า ปจั จัยด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การและปจั จัยด้านเทคโนโลยี มีอทิ ธิพลต่อกรม
ศุลกากรสู่การเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Y) โดยค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (R) = .806 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยตัวแปรพยากรณ์การเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Y) ได้รอ้ ยละ 64.9
(R2 = .649) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ S.E.est = .299 โดยปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
กรมศุลกากรสู่การเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ คือ ปจั จัยด้านภาวะผูน้ า (X4) ( = .055) ปจั จัยด้าน
วัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ (X2) ( = .056) และปจั จัยด้านเทคโนโลยี (X3) ( = .057)
ในขณะที่ปจั จัยด้านโครงสร้างองค์การไม่มอี ิทธิพลต่อกรมศุลกากรสู่การเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้
จากการวิเคราะห์ดงั กล่าว สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y = .619 + .530X4 + .170X2 + .152X3
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = .055X4 + .056X2 + .057X3
อภิ ปรายผล

ระดับคุณลักษณะองค์การแห่ งการเรียนรู้ในปั จจุบนั ของกรมศุลกากร พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า แต่ละด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน ด้าน
พลวัตแห่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ ด้านการปรับใช้
เทคโนโลยีในองค์การ..ด้านการเสริมอานาจบุคคล..ตามลาดับ..และด้านการจัดการความรู้..มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ วันเพ็ญ โอสถอินทร์ สมบัติ คชสิทธิ ์ และ กันต์ฤทัย คลังพหล
(2559) ด้านพลวัตรการเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็ นอันดับแรก สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ บดินทร์ ฟองใหญ่ (2558) และ Marquardt 1996 (อ้างถึงใน ศิรภิ รณ์ จาปาทอง, 2559) ทีก่ ล่าวว่า
องค์ประกอบของการเป็ นองค์ก ารเรียนรู้ท่ีส าคัญ ที่สุ ด คือ พลวัต การเรีย นรู้ ..ด้ านการปรับใช้
เทคโนโลยีในองค์การ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเช่นกัน สอดคล้องกับ Bennett and O’Brien
1994 (อ้างถึงใน ปฐั มพงศ์ รัตนโกศัย, 2559) และ Marquardt & Reynolds 1994 (อ้างถึงใน ศิรภิ รณ์
จาปาทอง, 2559) ทีเ่ สนอว่า องค์การแห่งการเรียนรูต้ ้องมีนาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การเพื่ออานวย
ความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบ ัติงานให้สะดวกและรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น ด้ านการ
ปรับเปลี่ยนองค์การ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ กชนันท์ ศุขนิคม และ ผศ. ดร.
ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ (2562) ด้านการเสริ มอานาจบุคคล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
Marquardt & Reynolds 1994 (อ้างถึงใน พันเอกไชยสิทธิ ์ ปิ ยมาตย์, 2556) ด้านการจัดการความรู้
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ นครินศร์ จับจิตต์ (2562) นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับ
กชนันท์ ศุขนิคม และ ผศ. ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ (2562)
ระดับปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อกรมศุลกากรสู่การเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้ พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ กชนันท์ ศุ ขนิคม และ ผศ. ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ (2562)
นครินศร์ จับจิตต์ (2562) และ วันเพ็ญ โอสถอินทร์ สมบัติ คชสิทธิ ์ และ กันต์ฤทัย คลังพหล (2559)
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับสูงสุด กรมศุลกากรมีการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนงานโดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั งิ าน เช่น HR Chatbot
ระบบ e-Leave ระบบ HRIS เป็ นต้น สอดคล้องกับ ดวงนภา เสมทับ (2558) พันเอกไชยสิทธิ ์ ปิ ย
มาตย์ (2556) และพรฑิตา อังกินนั ทน์ (2560) ด้านภาวะผู้นา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แสดงให้
เห็นถึงผู้บ ังคับบัญชาในกรมศุ ล กากรรับฟ งั ความคิดเห็นของผู้ ใต้ บ ังคับบัญชาในการปฏิบ ัติงาน
สนับสนุ นและเปิ ดโอกาสให้บุคลากรสามารถนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พันเอกไชยสิทธิ ์ ปิ ยมาตย์ (2556) วันเพ็ญ โอสถอินทร์ สมบัติ คชสิทธิ ์ และ กันต์ฤทัย คลังพหล
(
2559)
แ
ล
ะ
สายฝน พิทกั ษ์ (2558) ด้ านวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

แสดงให้เห็นถึงบุคลากรของกรมศุลกากรมีความสัมพันธ์และเป็ นมิตรทีด่ ตี ่อกัน บุคลากรมีความรักและ
ความผูกพันกันในองค์กร สามารถเรียนรูแ้ ละทางานงานร่วมกันได้อย่างดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พันเอกไชยสิทธิ ์ ปิ ยมาตย์ (2556) ดวงนภา เสมทับ (2558) สายฝน พิทกั ษ์ (2558) พรสุฎา เสนะวัต
อาภาภรณ์ ดาบณรงค์ วลี สงสุวงค์และ จิณณพัต ชื่นชมน้อย (2562) ด้านโครงสร้างองค์การ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็ นลาดับท้ายสุด แม้ว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะสามารถขอคาแนะนาหรือปรึกษา
ปญั หาจากการทางานกับผู้บงั คับบัญชาได้อย่างสะดวก และกรมศุลกากรมีการกาหนดบทบาทหน้ าที่
ของบุคลากรแต่ละส่วนงานไว้อย่างชัดเจน..แต่เนื่องจากรมศุลกากรเป็ นหน่ วยงานราชการ..งานบางงาน
มีกระบวนการทางานทีย่ ุ่งยากและซ้าซ้อน เพราะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบและหลักเกณฑ์ ทาให้บางครัง้
การปฏิบ ัติงานไม่ม ีความยืดหยุ่นและคล่ องตัวเท่ าที่ค วร สอดคล้อ งกับผลงานวิจ ัยของ ศิร ิภรณ์
จาปาทอง (2559) สอดคล้องกับ Marquardt & Reynold 1994 (อ้างถึงใน ศิรภิ รณ์ จาปาทอง ,2559)
กล่าวว่า โครงสร้างขององค์การแห่งการเรียนรูท้ ่เี หมาะสม คือ โครงสร้างที่เล็กและคล่องตัว ไม่มสี าย
งานบังคับบัญชามากเกินไป และยังสอดคล้องกับ ปฐั มพงศ์ รัตนโกศัย (2559) ได้ศกึ ษาวิจยั ปจั จัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อการรับรูก้ ารเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้: ศึกษากรณีโรงเรียนระดับมัธยมศึษาในจังหวัด
พัทลุง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านโครงสร้างองค์การอยู่ในระดับมากทีส่ ุด แต่เป็ นปจั จัยที่
ไม่มอี ทิ ธิพลต่อการรับรูก้ ารเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้
ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่ อกรมศุลกากรสู่การเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้ สามารถอภิปรายผล
ได้ดงั นี้ จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple
Regression) พบว่า มี 3 ปจั จัยซึ่งเรียงตามค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคูณ คือ ปจั จัยด้านภาวะ
ผูน้ า ปจั จัยด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ และปจั จัยด้านเทคโนโลยี ทัง้ 3 ปจั จัย มีค่าเฉลีย่
อยู่ในระดับมาก ซึง่ ปจั จัยเหล่านี้มคี วามสาคัญกับการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู.้ .เมื่อปจั จัยเหล่านี้
อยูใ่ นระดับมาก..จึงทาให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องกรมศุลกากร อยู่ในระดับมากด้วย และ
ทัง้ 3 ปจั จัยยังมีอานาจในการพยากรณ์ความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องกรมศุลกากรได้รอ้ ยละ
64.9
ปัจจัยที่ ไม่มีอิทธิ พลต่ อกรมศุลกากรสู่การเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้ จากผลการวิจยั
พบว่า ปจั จัยด้านโครงสร้างองค์การ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก แต่ ไม่มอี ิทธิพลต่ อกรม
ศุลกากรสู่การเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของผูว้ จิ ยั ทีต่ งั ้ ไว้ เนื่องจาก
กรมศุ ล กากรเป็ นหน่ ว ยงานภาครัฐ สังกัด กระทรวงการคลัง ต้อ งปฏิบ ัติต ามประมวลจริยธรรม
ข้า ราชการพลเรือ น กฎหมายและระเบีย บต่ า งๆ อย่ า งไรก็ต ามเมื่อ มีก ารน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้งานในทุกระบบงาน ทาให้การทางานภายในองค์การมีความ
ยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากร
สอดคล้อ งกับปฐั มพงศ์ รัต นโกศัย (2559) ที่ไ ด้ศึก ษาวิจยั ปจั จัย ที่มอี ิทธิพ ลต่ อ การรับ รู้ก ารเป็ น

องค์การแห่งการเรียนรู:้ ศึกษากรณีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นด้านโครงสร้างองค์การอยู่ในระดับมากที่สุด แต่เป็ นปจั จัยที่ไม่มอี ทิ ธิพลต่อการรับรู้
การเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่า การกาหนดโครงสร้างองค์การของโรงเรียนถูกกาหนด
ด้วยกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ในทางปฏิบตั จิ ริง ลักษณะการทางานภายในองค์การมี
ความยืดหยุน่ ตามสถานการณ์ การประสานงานมิได้มขี นั ้ ตอนทีย่ ุ่งยาก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั
ของนครินศร์ จับจิตต์ (2562) พบว่า ปจั จัยด้านโครงสร้างองค์กร ไม่ส่งผลต่อการเป็ นองค์การแห่ง
การเรียนรูใ้ นสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาและผลทีไ่ ด้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะไว้ ดังนี้
1. ผูบ้ ริหารกรมศุลกากร ควรนาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่
ด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ ด้านเทคโนโลยี และด้านภาวะผู้นา มาตรวจสอบกับสภาพ
ปจั จุบนั ของกรมฯ เพื่อศึกษาปญั หาทีต่ อ้ งการพัฒนา และมุง่ เน้นพัฒนาปจั จัยเหล่านี้เป็ นลาดับแรก
2. การนาผลการวิจยั ไปใช้กรมศุล กากรควรจะต้อ งทาความเข้าใจกับบุค ลากรทุกคนใน
องค์การ เนื่องจากว่าการทาให้เป็ นองค์การแห่งการเรียนรูจ้ ะต้องทาทัง้ ระบบ ทุกคน ทุกฝ่ายต้อง
มีส่วนร่วม และผูบ้ ริหารจาเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับความเหมาะสมขององค์การด้วย
การวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลจากข้าราชการในกรมศุลกากรเท่านัน้ การวิจยั ใน
ครัง้ ต่ อ ไปจึง ควรศึก ษาปจั จัยที่มอี ิทธิพ ลต่ อ การเป็ นองค์ก ารแห่ ง การเรียนรู้ของหน่ ว ยงานอื่นๆ
ในกระทรวงการคลัง เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
2. ควรศึกษาป จั จัยอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งอาจจะมีอิทธิพลต่ อการเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรและกรมศุลกากรให้เป็ นองค์การแห่งการเรียนรูต้ ่อไป
3. ควรศึกษาวิจยั ปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยวิธกี ารวิจยั เชิง
คุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก
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