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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่าง การแบ่ง
ปันความรู้ บรรยากาศองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ ของ
ครูส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
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กระทรวงศึกษาธิการที่สมัครใจเข้าโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรจ�ำนวน
1,000 คน แบบสอบถามที่ได้รับกลับมาทั้งสิ้น 832 คน โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด(มหาชน) ฝ่ายช่าง (ดอนเมือง) และสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม (HCC)
222 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรฯ 0836999991 e mail rungradit.k@
thaiairways.com
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สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม 748/52 ซอย 36 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง
นนทบุรี 1100 โทรฯ 0865237742 e mail : somnuk0865237742@gmail.com
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วิจยั เชิงปริมาณแบบส�ำรวจ ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์รายคูร่ ะหว่าง การแบ่งปัน
ความรู้ บรรยากาศองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ มีความ
สัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติทุกคู่ และยังพบว่า การแบ่งปันความรู้
บรรยากาศองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ มีอทิ ธิพลโดยรวมเชิงบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติต่อความคิดสร้างสรรค์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณก�ำลังสองได้
แสดงว่าร้อยละ 57.10 ของความแปรปรวนในตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
ถูกอธิบายโดย การแบ่งปันความรู้ บรรยากาศองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้
ค�ำส�ำคัญ : การแบ่งปันความรู้; บรรยากาศองค์การ; องค์การแห่งการเรียนรู้;
ความคิดสร้างสรรค์

บทที่ 6

Abstract
The main purpose of this paper was to investigate the relationships
and the influences among Knowledge Sharing, Organizational Climate,
Learning Organization and Creative thinking of The teachers of the Office
of the Basic Education Commission (OBEC), Ministry of Education. The
population of this study consisted of the teachers of the Office of the
Basic Education Commission (OBEC), the Ministry of Education, who
voluntarily joined the 1,000-member comprehensive education program.
The total number of questionnaires was 832. This is a quantitative
research survey.
The survey research had been used in this study. The research
results indicated that there were the statistical significant positive
relationships for every pair of variables. In addition, Knowledge Sharing,
Organizational Climate, Learning Organization had the statistical significant
positive total effects on Creative thinking. The square multiple correlation
coefficient (R2) indicated that 57.10 % of the variance in Creative thinking
can be explained by the combination of Learning Organization,
Organizational Climate and Knowledge Sharing.
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บทนำ�
การศึกษาเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ใช้พัฒนาประชากรวัยเรียนโดยมีโรงเรียนใน
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่
ทัว่ ประเทศทัง้ ระดับประถมและระดับมัธยม มีหน้าทีห่ ลักในการส่งเสริมและสนับสนุน
จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของประเทศให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รบั การศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ซึ่งมีครูท�ำหน้าที่และบทบาทส�ำคัญ ในการ
เพาะบ่ม หล่อหลอมผ่านกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้ปะชากรวัยเรียนมีความรู้
ความสามารถ ทักษะตามมาตรฐานสากล และมีการพัฒนาการเหมาะสมตามวัยใน
การน�ำไปใช้ประกอบอาชีพ การด�ำเนินชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดจนสามารถยกระดับการแข่งขันกับประเทศอืน่ ได้อย่างสมศักดิศ์ รีกา้ วทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงตามรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือ
เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เพื่อตอบสนองเป้าหมายของประเทศและความคาดหวังของ
สังคม (Hoy & Misket, 2001) และเป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 หมวด 4 มาตรา 22 ที่ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องยึดหลักที่ว่าผู้เรียนทุกคน
มีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียนมีความส�ำคัญทีส่ ดุ
ต่อกระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ
เกิดการเรียนรู้อย่างสูงสุดตามก�ำลังและศักยภาพของแต่ละคน (ส�ำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2559) รวมทัง้ การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นการส่งเสริม
ให้ผเู้ รียนได้ฝกึ คิดอย่างสร้างสรรค์ ซึง่ เป็นความสามารถทีม่ อี ยูใ่ นตัวผูเ้ รียนทุกคน อาจ
ท�ำได้ด้วยการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเป็นอิสระในการคิด การ
ใช้จินตนาการกระตุ้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและแสดงให้เห็นคุณค่าการน�ำไปใช้
ประโยชน์ สนับสนุนให้คิดค้นผลงานแปลก ๆ และเปิดโอกาสการน�ำเสนอเพื่อแลก
เปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ กระบวนการพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ห รื อ การคิ ด ได้
หลายทาง (Guiford,1968; Torrance,1976; Wallach & Kogan,1965 )
ดังนั้นสถาบันคุรุสภาพัฒนา หน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานเลขาธิการคุรุร่วมมือ
กับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการที่มีหน้าที่
โดยตรงในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน จัดท�ำโครงการ
“พัฒนาครูแบบครบวงจร” ขึน้ โดยมีหน่วยงานภายนอกเสนอตัวพัฒนาครูตามเงือ่ นไข
และข้อตกลงของสถาบัน เพือ่ พัฒนาครูให้มคี วามพร้อมในการเป็นครูยคุ ใหม่ ก้าวทัน
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ต่อการเปลี่ยนที่บูรณาการระหว่างเนื้อหา (Content Knowledge) กับหลักสูตร
วิชาชีพครู (Pedagogy Knowledge) ที่จะต้องพัฒนาสมรรถนะให้มีความสามารถ
จัดการเรียนการสอนตามสาระวิชาเฉพาะที่บูรณาการเนื้อหาสาระกับศาสตร์วิชาชีพครู
(Pedagogy Content Knowledge=PCK) หรือมีการหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ากับการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระเฉพาะทาง (Technological
Content Knowledge=TCK or Technological Pedagogy Content
Knowledge= TPCK) รวมทั้งน�ำกรณีศึกษาและ หรือแนวทางท�ำให้ครูเกิดความคิด
แรงบันดาลใจน�ำไปพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอน และน�ำ
ไปเป็ น แนวคิ ด ไปปฏิ บั ติ ต ามกระบวนการชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ
(Professional Learning Community) โดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์ในการน�ำ
ความคิดใหม่ ๆ มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ซึง่ ส่งผลกระทบไปยังคุณภาพการ
เรียนรู้ในการพัฒนาประชากรวัยเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพนั้นย่อมขึ้น
อยู่กับศักยภาพของครูนั้นเอง และจากการศึกษา พบว่าในการพัฒนาครูที่ผ่านมา
ขาดปัจจัยและระบบส่งเสริมสนับสนุนจูงใจให้ครูมีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างเพียง
พอและเป็นไปตามบริบทของการพัฒนาการศึกษาในทิศทางที่ควรจะเป็น แม้มีการ
ปฏิรปู ระบบการศึกษามาอย่างต่อเนือ่ งก็ตาม แต่ยงั ไม่ตอบโจทย์ของการพัฒนาเหมือน
กับประเทศทีเ่ จริญแล้ว ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากนโยบายไม่เป็นเอกภาพ แผนงานและมาตรฐาน
ไม่ชัดเจนมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย รวมทั้งขาดการรวมพลังของครูและ
บุคคลากรทางการศึกษาในการน�ำความรู้ ประสบการณ์ของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยน
แบ่งปันและสร้างเป็นองค์ความรู้ที่สามารถน�ำไปท�ำหรือปฏิบัติได้จริง การเข้าถึง
การน�ำข้อมูลข่าวสาร ความรูใ้ หม่ ๆ จากภายนอกมาใช้เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ความสามารถ
ในการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเองของครู และจากการประมวลปัญหาของ
ครูส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังพบว่า จ�ำนวนครูที่มีปริมาณ
น้อยและปัญหาครูด้อยคุณภาพ ดูได้จากผลการศึกษาทั้งในระดับชาติ (O-NET)
และระดับนานาชาติ (PISA) ในหมวดวิชาหลัก ไม่ว่าวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ที่ต�่ำกว่ามาตรฐาน (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2558) จึงส่งผลท�ำให้ดา้ นคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการ
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอืน่ ยิง่ ตกต�ำ่ ลงไปเรือ่ ยๆ (วิรยิ ะ ฤาชัยพาณิชย์
และ กมลรัตน์, 2559) ครูจึงต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองด้านการจัดการ
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เรียนการสอนให้ประชากรวัยเรียนมีทกั ษะชีวติ ทักษะอาชีพ ทักษะการเรียนและการ
สร้างนวัตกรรม รวมทัง้ ทักษะทางข้อมูลและเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างห้องเรียนแห่ง
อนาคตให้เกิดขึ้น
ส�ำหรับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป้าหมายหลักคือ การมุ่งหวัง
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม เพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ จ�ำเป็นต้อง
พัฒนาอย่างน้อย 3 ด้าน กล่าวคือ 1) ด้านความรู้ (Knowledge) การพัฒนาให้เกิด
การเรียนรู้ 2) ด้านทักษะ (Skill) ให้มที กั ษะความคิดสร้างสรรค์ ความช�ำนาญน�ำความ
รู้ไปใช้ให้เกิดประสบการณ์ด้วยตัวเอง ฝึกฝนจนเกิดความช�ำนาญ เพิ่มพูนสติปัญญา
และมีความรอบรูม้ ากยิง่ ขึน้ สามารถท�ำงานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็วและมีคณ
ุ ภาพ
และ 3) ด้านทัศนคติ (Attitude) เพื่อพัฒนาให้มีทัศนคติที่ดีต่อการท�ำงาน มีความคิด
เชิงสร้างสรรค์ คิดเชิงบวก ซึง่ มุง่ สูก่ ารแบ่งปันความรู้ การสร้างบรรยากาศองค์การจน
พัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และมีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นในที่สุด (ชวนคิด
มะเสนะ, 2559)
จากสภาพดังกล่าวผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องและ
มีความสัมพันธ์กันระหว่าง การแบ่งปันความรู้ บรรยากาศองค์การและองค์การแห่ง
การเรียนรู้ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ในบริบทของครูสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อน�ำผล
การวิจัยที่ได้น�ำไปเป็นข้อเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาระดับค่าเฉลีย่ ของการแบ่งปันความรู้ บรรยากาศองค์การ องค์การ
แห่งการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแบ่งปันความรู้ บรรยากาศองค์การ
องค์การแห่งการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลโดยรวมของการแบ่งปันความรู้และบรรยากาศองค์การที่
มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลโดยรวมของการแบ่งปันความรู้ บรรยากาศองค์การและ
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์
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การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยประยุกต์แนวคิดการวัดการแบ่งปันความรู้แนวคิดของ
Gee-Woo Bock et al. (2005) ซึง่ ได้พฒ
ั นามาจากแนวคิดของ Nonaka & Takeuchi,
Kuo & Young (2008) และ Ryu, Ho, & Han (2003) มี 3 องค์ประกอบคือ 1) ทัศนคติ
ที่มีต่อการแบ่งปันความรู้ (Attitude toward Knowledge Sharing) 2) ความตั้งใจ
ในการแบ่งปันความรู้ (Intention to Share Knowledge) และ3) ความเชื่อในกลุ่ม
อ้างอิง (Subjective Norm)
แนวคิดบรรยากาศองค์การ แนวคิดของ Stringer (2002) มี 6 องค์ประกอบคือ
1) โครงสร้างองค์การ (Structure) 2) การตั้งมาตรฐานในการท�ำงาน (Standards)
3) ความรับผิดชอบในการท�ำงาน (Responsibility) 4) การชื่นชม (Recognition)
5) การสนับสนุน (Support) และ 6) ความรู้สึกผูกพันรับผิดชอบต่อองค์การ
(Commitment)
แนวคิ ด องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข อง Marsick & Watkins (2003) มี
7 องค์ประกอบคือ 1) การสร้างบรรยากาศการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง (Create
Continuous Learning Opportunities) 2) การส่งเสริมให้มกี ารพูดคุยสนทนา การ
ซักถาม (Promote Inquiry and Dialogue) 3) การกระตุ้นให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างบุคคล และระหว่างทีม (Encourage Collaboration and Team Learning)
4) การก�ำหนดระบบที่จะท�ำให้คนมีความสนใจในการเรียนรู้ และแบ่งปันการเรียนรู้
ร่วมกัน (Establish Systems to Share and Capture Learning) 5) การให้อ�ำนาจ
หรือกระจายอ�ำนาจในองค์การโดยผ่านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การร่วมกัน
(Empower People Toward a Collective Vision) 6) การเชื่อมโยงองค์การเข้า
กับสภาพแวดล้อม และปรับตัวให้เหมาะสม (Connect the Organization to Its
Environment) และ7) การเตรียมกลยุทธ์ภาวะผู้น�ำส�ำหรับการเรียนรู้ (Provide
Strategic Leadership for Learning)
แนวคิดความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดของ Guiford, J.P. (1968) มี 4 องค์ประกอบ
คือ 1) ความคิดริเริ่ม (Originality) 2) ความคิดคล่องตัว (Fluency) 3) ความคิด
ยืดหยุ่น (Flexibility) และ 4) ความคิดละเอียดละออ (Elaboration)
จากการศึกษา เรื่องการแบ่งปันความรู้กับการบรรยากาศองค์การ กับองค์การ
ชั้นน�ำของ Gee-Woo Bock et al. (2005) กับองค์การชั้นน�ำในประเทศเกาหลีใต้
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พบว่า ทัศนคติและการเชื่อในกลุ่มอ้างอิงในเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งปันความรู้กับ
บรรยากาศการแบ่งปันความรู้ในองค์การส่งผลกระทบต่อการแบ่งปันความรู้ของ
บุคคลและองค์การ และการศึกษาของ Mardan Pour Nasiri (2014) พบว่าทัศนคติ
ในการแบ่งปันความรูแ้ ละบรรยากาศองค์การเป็นตัวแปรหลักทีส่ ง่ ผลต่อการก่อความ
ตัง้ ใจส�ำหรับการแบ่งปันความรู้ ซึง่ สอดคล้องกับการวิจยั ของ Hooff & Ridder (2004)
พบว่า บรรยากาศการสื่อสารขององค์การและความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลต่อ
องค์ประกอบด้านการเสียสละความรู้และการเก็บรวบรวมความรู้เป็นพฤติกรรมการ
แลกเปลี่ยนความรู้ที่ต่างมีความสัมพันธ์กันในทางบวก จึงสามารถอนุมานได้ว่าการ
แบ่งปันความรู้มีความสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์การ
จากการศึกษา เรือ่ งการแบ่งปันความรูก้ บั ความคิดสร้างสรรค์ของ Fereydoon
azmaa, Mohammad ali mostafapoura (2011) พบว่าตัวชี้วัดของการจัดการ
ความรู้และการเรียนรู้ขององค์การการศึกษาคือ 1) การสร้างความรู้ 2) การแบ่งปัน
ความรู้ 3) การกลั่นกรองความรู้ 4) วิสัยทัศน์ 5) การคิดอย่างเป็นระบบ และ6) กลุ่ม
การเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กบั ความคิดสร้างสรรค์ซงึ่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Yu-chu
Yeh, Yi-ling Yeh, Yu-Hua Chen (2012) ทีพ่ บว่าความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนา
ได้จากการจัดการความรู้ ได้แก่ 1) การแบ่งปันความรู้ 2) การสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
และ 3) การสร้างองค์ความรู้ จึงสามารถอนุมานได้ว่าการแบ่งปันความรู้มีความ
สัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์
จากการศึกษา เรื่องการแบ่งปันความรู้กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ Kristin
I.T. Skinnarland, Itera ASA, Oslo & Dr. Peter Sharp (2013) ผลการวิจัยชี้ให้
เห็นว่าการเรียนรู้มีความส�ำคัญต่อองค์การและองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ การแบ่งปัน
ความรู้ การเรียนรู้ขององค์การ และการแข่งขัน ทั้งหมดเกี่ยวข้องกันและมีการร่วม
กันเสริมซึง่ กันและกัน การวิจยั ยังแสดงให้เห็นว่าการแบ่งปันความรูห้ รือประสบการณ์
นั้นมีมูลค่ามากที่สุดและส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนอย่างชัดเจน ซึ่งหมายถึงมูลค่า
ของการแบ่งปันความรูแ้ ละการแบ่งปันความรูย้ งั เชือ่ มโยงกับการแข่งขันขององค์การ
อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ Talat Islam, Farooq Anwar, Saif Ur Rehman Khan,
Amran Rasli, Ungku Norulkamar BT Ungku Ahmad & Ishfaq Ahmed (2012)
และยังพบว่า การแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งที่ส�ำคัญต่อองค์การ เพราะเมื่อบุคคลมี
ส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ ท�ำให้ความรูข้ องพวกเขากลายเป็นความรูข้ ององค์การ
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วัฒนธรรมดังกล่าวท�ำให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง นับเป็นสิ่งส�ำคัญมาก
ส�ำหรับองค์การเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของความรู้ และ Jen-te Yang (2007) พบ
ว่าการแบ่งปันความรูจ้ ะส่งผลให้เกิดการการเปลีย่ นแปลงของความรูข้ องแต่ละบุคคล
และความรูเ้ หล่านัน้ สามารถรวบรวมให้เป็นความรูข้ ององค์การได้โดยไม่ทำ� ให้ความรู้
นั้นหายไป นอกจากนี้จะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าของการเรียนรู้ขององค์การ เป็น
ผลให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ในที่สุดและท�ำให้เกิดการเพิ่มคุณค่าของความมี
ประสิทธิผลขององค์การอีกด้วย จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นจึงสามารถอนุมาน
ได้ว่าการแบ่งปันความรู้มีความสัมพันธ์กับองค์การแห่งการเรียนรู้
ผลการศึกษา เรื่องบรรยากาศองค์การกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ Leila
Canaan Messarra& Abdul-Nasser El-Kassar (2013) พบว่าบรรยากาศองค์การ
จะก�ำหนดระดับของอิทธิพลที่ส่งผลกระทบต่อมิติขององค์การแห่งการเรียนรู้ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชิต เทพวรรณ์ (2548) พบว่ามิติบรรยากาศองค์การกับ
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ทางบวก ในการพยากรณ์การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้พบว่ามิติบรรยากาศองค์การมีประสิทธิภาพในการท�ำนาย
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ทุกด้าน จึงสามารถอนุมานได้ว่าบรรยากาศ
องค์การมีความสัมพันธ์กับองค์การแห่งการเรียนรู้
จากการศึกษาของ EURASIA J. Math (2017) ได้ศึกษาอิทธิพลขององค์การ
แห่งการเรียนรู้ต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและการสื่อสารองค์การในด้าน
เทคโนโลยีไฮเทค ผลการศึกษาพบว่า 1) อิทธิพลขององค์การแห่งการเรียนรู้ในด้าน
การสือ่ สารองค์การมีความส�ำคัญเชิงบวก 2) อิทธิพลของการสือ่ สารองค์การต่อความ
คิดสร้างสรรค์ขององค์การมีความส�ำคัญเชิงบวก 3) อิทธิพลขององค์การแห่งการเรียน
รูต้ อ่ ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเป็นบวก ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ สิรนิ ทร์ลดั
ดากลม บุญเชิดชู (2016) ที่พบว่า คะแนนทดสอบหลังการจัดกระบวนการจัดการ
เรียนรูแ้ บบก�ำกับตนเองในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัยสูงกว่าคะแนนก่อนการจัดกระบวนการการเรียนรู้ จึงสามารถอนุมาน
ได้ว่าองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์
Hülya G.Çekmecelioğlu and Ayşe Günsel (2013) ท�ำการศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างของบรรยากาศองค์การกับความคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงานในบริษทั ใน Kocaeli - Turkey เพือ่ ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
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ผลการวิจัยพบว่า แม้ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อมที่
สร้างสรรค์จะส่งผลดีต่อนวัตกรรมของบริษัท ผลกระทบจากความคิดสร้างสรรค์ของ
แต่ละบุคคลจะได้รับผลกระทบจากบรรยากาศองค์การ การค้นพบนี้เน้นถึงความ
ส�ำคัญของสภาพบรรยากาศองค์การที่สร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีความคิด
สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มพูนความสร้างสรรค์ขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Samuel T. Hunter,Katrina E. Bedell & Michael D. Mumford (2007) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างมิตบิ รรยากาศองค์การเช่นการสนับสนุนและดัชนีตา่ ง ๆ ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน มิตขิ อ้ มูลสภาพบรรยากาศองค์การเหล่านีเ้ ป็นตัวบ่งชีป้ ระสิทธิภาพ
ในเกณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มตัวออย่าง นอกจากนี้ ยังพบว่ามิติเหล่านี้เป็นตัวพยากรณ์ที่
มีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ผลงานในสภาวะแวดล้อมที่มีความกดดันสูงแรง
กดดันในการแข่งขัน ข้อสรุปของการค้นพบนี้ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของ
บรรยากาศองค์การต่อความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการสร้างสรรค์ผลงาน จึง
สามารถอนุมานได้ว่าบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์
Chao-Sen Wu, Cheng-Jong Lee, Li-Fen Tsai (2012) ได้ศึกษาถึงอิทธิพล
ของความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี กับการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ความคิดสร้างสรรค์ในด้านเทคโนโลยีการกีฬากับ
การแบ่งปันความรู้และประสิทธิภาพของบุคคลผ่านทางผลกระทบ mediating ของ
นักกีฬาเทนนิส พวกเขาพบว่าความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีส�ำหรับกีฬา ความ
คิดสร้างสรรค์ของนักกีฬาและความสามารถในการวิเคราะห์จากการแบ่งปันความรูม้ ี
ผลต่อประสิทธิภาพของทีมและของนักกีฬาอย่างมีนยั ส�ำคัญ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Swati Mittal, Rajib Lochan Dhar (2015) ที่ศึกษาในเรื่องผู้น�ำในการ
เปลี่ยนแปลงโดยใช้ตัวแปรความคิดสร้างสรรค์และการแบ่งปันความรู้ซึ่งพวกเขาพบ
ว่าผูน้ ำ� ในการเปลีย่ นแปลงมีความสัมพันธ์กบั ความคิดสร้างสรรค์และการแบ่งปันความ
รู้ด้วยการสร้างสรรค์ตนเองของพนักงานซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงขอน�ำเสนอกรอบแนวคิด
ในการวิจัยดังนี้
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การแบ่งปันความรู้
องค์การแห่งการเรียนรู้

ความคิดสร้างสรรค์

บรรยากาศองค์การ

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา
สมมติฐานในการวิจัย
1. การแบ่งปันความรู้ บรรยากาศองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ มีความ
สัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
2. การแบ่งปันความรูแ้ ละบรรยากาศองค์การมีอทิ ธิพลโดยรวมต่อองค์การแห่ง
การเรียนรู้ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3. การแบ่งปันความรู้ บรรยากาศองค์การและองค์การแห่งการเรียนรูท้ มี่ อี ทิ ธิพล
โดยรวมต่อความคิดสร้างสรรค์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ตัวแปรและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ
การแบ่งปันความรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ทัศนคติที่มีต่อการ
แบ่งปันรู้ (α = 0.912) ความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ (α = 0.940) และ ความ
เชื่อในกลุ่มอ้างอิง (α = 0.927)
บรรยากาศองค์การประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ คือ โครงสร้างองค์การ
(α= 0.929) การตั้งมาตรฐานในการท�ำงาน (α = 0.931) ความรับผิดชอบในการ

บทที่ 6

วิธีการวิจัย
การออกแบบการวิจัยและประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ศึกษาคือครูส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวง
ศึกษาธิการที่สมัครใจเข้าโครงการครูรูปแบบครบวงจรจ�ำนวน 1,000 คน ใช้วิธีการ
สุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบตามสะดวก จั ด ส่ ง แบบสอบถามทั้ ง สิ้ น จ� ำ นวน 1,000 ชุ ด
แบบสอบถามที่จัดเก็บได้ เท่ากับ 832 ราย โดยท�ำการเก็บข้อมูลในช่วงเวลา ระหว่าง
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 – เมษายน 2560
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บทที่ 6

ท�ำงาน (α = 0.883) การชื่นชม (α = 0.919) การสนับสนุน (α = 0.932)
ความรู้สึกผูกพันและรับผิดชอบต่อองค์การ (α = 0.959)
องค์การแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ การสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (α = 0.898) การส่งเสริมให้มีการพูดคุยสนทนา
(α = 0.920) การกระตุ้นให้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคคล และทีม (α = 0.931)
การก�ำหนดระบบที่จะท�ำให้คนมีความสนใจในการเรียนรู้และแบ่งปันการเรียนรู้ร่วม
กัน (α = 0.906) การให้อ�ำนาจ กระจายอ�ำนาจในองค์การโดยผ่านการก�ำหนดวิสัย
ทัศน์ร่วมกัน (α = 0.950) การเชื่อมโยงองค์การเข้ากับสภาพแวดล้อมและปรับตัว
ให้เหมาะสม (α = 0.945) การเตรียมกลยุทธ์ภาวะผูน้ ำ� ส�ำหรับการเรียนรู้ (α =0.959)
ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ความคิดริเริ่ม (α =
0.916) ความคิดคล่องตัว (α = 0.888) ความคิดยืดหยุ่น (α = 0.881) ความคิด
ละเอียดลออ (α = 0.920)
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของตัวแปร วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์
รายคู่ (Correlation) ระหว่าง การแบ่งปันความรู้ บรรยากาศองค์การ องค์การแห่ง
การเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ถัดมาจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path
Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลตามกรอบแนวคิดในภาพรวมที่ได้น�ำ
เสนอในภาพที่ 1 รวมถึงการค�ำนวณหาค่าอิทธิพลรวม (Total Effect) เพื่อให้ทราบ
ถึงอิทธิพลของการแบ่งปันความรู้ บรรยากาศองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ไป
ยังความคิดสร้างสรรค์
ผลการศึกษา
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 พบว่าระดับความคิดสร้างสรรค์ (CT) ระดับ
การแบ่งปันความรู(้ KS) และระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ส่วนระดับบรรยากาศองค์การ (OC) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณา
จากค่าเฉลี่ย (M) จากตารางที่ 1
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าความคิด
สร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงกับการแบ่งปันความรูอ้ ย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
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สถิติ (r = 0.727, p < 0.01) และมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = 0.689, p < 0.01) ในขณะเดียวกันก็มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลางกับบรรยากาศองค์การ อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (r = 0.676, p < 0.01) เมื่อพิจารณาด้านการแบ่งปันความรู้ก็จะพบว่าการ
แบ่งปันความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงกับองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (r = 0.832, p < 0.01) และมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงกับ
บรรยากาศองค์การ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (r = 0.743, p < 0.01) และเมือ่ พิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับบรรยากาศองค์การ พบว่ามีความ
สัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = 0.848, p < 0.01) ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานข้อ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าสหสัมพันธ์
ความคิดสร้างสรรค์ : CT
การแบ่งปันความรู้ : KS
องค์การแห่งการเรียนรู้ : LO
บรรยากาศองค์การ : OC

M
4.300
4.273
4.234
4.406

S.D.
CT
KS
LO
OC
0.780 1.000
0.737 0.727** 1.000
0.777 0.689** 0.832** 1.000
0.782 0.676** 0.743** 0.848** 1.000

แผนภาพที่ 2 แสดงระดับความสัมพันธ์และอิทธิพล
ระหว่างตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 6

หมายเหตุ: N = 832; ** p = 0.01

บทที่ 6
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แผนภาพที่ 3 แสดงค่าสถิติทดสอบความมีนัยส�ำคัญของค่าสัมประสิทธิ์ ( t value)
TE = Total Effect; DE = Direct Effect
R 2 มาจาก Structural Equations
ค่ า t พิ จ ารณาจาก Reduced Form Equations และตาราง TE
(Unstandardized)
*t value มากกว่าหรือเท่ากับ 1.960 แต่น้อยกว่า 2.576 จะมีนัยส�ำคัญทางสถิติใน
ระดับ = 0.05
** t value มากกว่าหรือเท่ากับ 2.576 จะมีนัยส�ำคัญทางสถิติในระดับ = 0.01
ตารางที่ 2 แสดงค่าอิทธิพลทางตรง (DE) และอิทธิพลรวม (TE)
ตัวแปรทํานาย

KS

ตัวแปรถูกทํานาย

TE

OC
DE

IE

TE

R²

LO
DE

IE

LO

0.45** 0.45**

CT

0.50** 0.47** 0.04** 0.30** 0.26** 0.40**

TE

DE

0.51** 0.51**

หมายเหตุ: N = 832; ** p = 0.01

IE
0.81

0.08

0.08

0.57
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ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ 3 จากแผนภาพที่ 2 แผนภาพที่ 3 และตาราง
ที่ 2 ในการทดสอบสมมติฐานข้อ 2 เมือ่ พิจารณาตามกรอบแนวคิด การแบ่งปันความรู้
(KS) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (DE = 0.45, p < 0.01) บรรยากาศองค์การ (OC) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (DE = 0.51, p < 0.01) และ
เมือ่ พิจารณาตามกรอบแนวคิด พบว่าการแบ่งปันความรู้ (KS) และบรรยากาศองค์การ
(OC) มีอิทธิพลโดยรวมเป็นอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO)
มีความสามารถในการอธิบายและท�ำนายองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) ในบริบทของ
ครูสำ� นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการเท่ากับ
ร้อยละ 81 (R2 = 0.81) จึงยอมรับสมมติฐานข้อ 2
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 4 จากแผนภาพที่ 2 แผนภาพที่ 3 และตาราง
ที่ 2 ในการทดสอบสมมติฐานข้อ 3 เมือ่ พิจารณาถึงอิทธิพลทางตรง การแบ่งปันความรู้
(KS) มีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกกับความคิดสร้างสรรค์ (CT) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(DE = 0.47, p < 0.01) องค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับ
ความคิดสร้างสรรค์ (CT) อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (DE = 0.08, p > 0.05) และ
บรรยากาศองค์การ (OC) มีอิทธิพลทางตรงต่อความคิดสร้างสรรค์ (CT) อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (DE = 0.26, p < 0.01)
เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของ การแบ่งปันความรู้ (KS)
ที่มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) ไปยังความคิดสร้างสรรค์ (CT)
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (IE = 0.04, p < 0.01) โดยการแบ่งปันความรู้ (KS) มีอทิ ธิพล
รวมเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์ (CT) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (TE = 0.50, p <
0.01)
และเมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของบรรยากาศองค์การ
(OC) มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) ไปยังความคิดสร้างสรรค์
(CT) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (IE = 0.040, p < 0.01) โดยบรรยากาศองค์การ (OC)
มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์ (CT) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (TE =
0.530, p < 0.01)
สรุปการทดสอบสมมติฐานโดยรวมของสมมติฐานข้อ 3 พบว่าการแบ่งปันความรู้
(KS) และองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) มีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกต่อความคิด
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สร้างสรรค์ (CT) เป็นการยอมรับสมมติฐาน บรรยากาศองค์การ (OC) และองค์การ
แห่งการเรียนรู้ (LO) มีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์ (CT) เป็นการ
ยอมรับสมมติฐาน ถึงแม้วา่ องค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) จะมีอทิ ธิพลทางตรงกับความ
คิดสร้างสรรค์ (CT) อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติซึ่งเป็นการไม่ยอมรับสมมติฐาน แต่
เมือ่ พิจารณาถึงอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลโดยรวมของการแบ่งปันความรู้ (KS) และ
บรรยากาศองค์การ (OC) ที่อ้อมผ่านองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) ไปยังความคิด
สร้างสรรค์ (CT) พบว่ามีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์ (CT)อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตทิ งั้ คู่ และเมือ่ พิจารณากรอบแนวคิด ปัจจัยด้านด้านการแบ่งปันความ
รู้ (KS) บรรยากาศองค์การ (OC) และองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) มีความสามารถ
ในการอธิบายและท�ำนายปัจจัยด้านความคิดสร้างสรรค์ (CT) ของในบริบทของ
ครูสำ� นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เท่ากับ
ร้อยละ 57 ( R2 = 0.57 ) จึงสามารถสรุปได้ว่ายอมรับสมมติฐานในข้อ 3
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบว่ายอมรับสมมติฐานข้อ 1 ซึ่งจะอภิปรายรายคู่ดังนี้
1) องค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับ
ปัจจัยด้านการแบ่งปันความรูใ้ นภาพรวมท�ำให้ทราบว่าเมือ่ พัฒนาให้ครูสำ� นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการมีการแบ่งปันความรูค้ รูฯ
จะมีทศั นคติและความเต็มใจทีจ่ ะแบ่งปันความรูใ้ ห้แก่กนั ในองค์การเป็นผลท�ำให้เกิด
องค์การแห่งการเรียนรูใ้ นองค์การของครูฯ ซึง่ ผลการวิจยั นีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ของ
Jen-te Yang (2007) , Talat Islam et al., (2012) และงานวิจัยของ Katz & Kahn
(1978), Podsakoff et. al., (2000), Steer (1979), Cohen and Keren (2009)
2) องค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับ
บรรยากาศองค์การในภาพรวมท�ำให้พบว่า การพัฒนาบรรยากาศองค์การในครู
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรูต้ อ้ งปรับปรุงบรรยากาศองค์การให้ครูฯ ในหน่วยงานเกิดความ
ต้องการที่จะเรียนรู้ตามองค์ประกอบของ Stringer (2002) ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Leila Canaan Messarra, Abdul-Nasser El-Kassar
(2013) และ พิชิต เทพวรรณ์ (2548)

บทที่ 6 ความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่าง การแบ่งปันความรู้ บรรยากาศองค์การองค์การแห่งการเรียนรู้
และความคิดสร้างสรรค์ของครูสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
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3) องค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับ
ความคิดสร้างสรรค์ในภาพรวมท�ำให้พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการ
ความรู้ที่ดีท�ำให้ครู ฯ ในองค์การมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ EURASIA J. Math., (2017) และ สิรินทร์ลัดดากลม บุญเชิดชู (2016)
4) การแบ่งปันความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับ
บรรยากาศองค์การในภาพรวม ดังนั้น แนวทางที่ท�ำให้ครู ฯ เกิดการแบ่งปันความรู้
ในองค์การมากขึน้ ต้องปรับปรุงบรรยากาศองค์การให้ครู ฯ มีทศั นคติและความเต็มใจ
ที่จะแบ่งปันความรู้ให้แก่กันในองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hooff & Ridder
(2004) และ Mardan Pour Nasiri (2014)
5) การแบ่งปันความรูม้ คี วามสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตกิ บั ความ
คิดสร้างสรรค์ในภาพรวมท�ำให้พบว่าเมือ่ ครู ฯ เกิดการแบ่งปันความรูใ้ นองค์การย่อม
ท�ำให้ความคิดสร้างสรรค์ของครู ฯ มีการพัฒนามากขึ้นเช่นกันซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Chao-Sen Wu, Cheng-Jong Lee, Li-Fen Tsai (2012) และ Swati
Rajib Lochan Dhar, (2015)
6) บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตกิ บั ความ
คิดสร้างสรรค์ในภาพรวมดังนั้นแนวทางที่ท�ำให้ครู ฯ เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ใน
องค์การจ�ำเป็นต้องสร้างสภาพบรรยากาศองค์การทีส่ ร้างสรรค์เพือ่ กระตุน้ ให้พนักงาน
มีความคิดสร้างสรรค์เพือ่ เพิม่ พูนความสร้างสรรค์ขององค์การ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Hülya G.Çekmecelioğlu and Ayşe Günsel (2013) และแนวคิดของ
Samuel T. Hunter,Katrina E. Bedell & Michael D. Mumford (2007)
จากผลการศึกษาพบว่ายอมรับสมมติฐานข้อ 2 ที่ว่าการแบ่งปันความรู้และ
บรรยากาศองค์การ มีอทิ ธิพลโดยรวมต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ สามารถอภิปรายได้ดังนี้
การแบ่งปันความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ กับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kristin I.T. Skinnarland, Itera
ASA, Oslo & Dr. Peter Sharp (2013) และ Talat Islam, Farooq Anwar, Saif
Ur Rehman Khan, Amran Rasli, Ungku Norulkamar BT Ungku Ahmad &
Ishfaq Ahmed (2012) ส่วนบรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การแห่ง
การเรียนรู้นั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ Leila Canaan Messarra & Abdul-
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Nasser El-Kassar (2013) และพิชิต เทพวรรณ์ (2548) รวมถึงยังสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ รุ่งรดิศ คงยั่งยืน (2560) อีกด้วย
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ยอมรั บ สมมติ ฐ านข้ อ 3 ที่ ว ่ า การแบ่ ง ปั น ความรู ้
บรรยากาศองค์การ และองค์การแห่งการเรียนรูม้ อี ทิ ธิพลโดยรวมต่อความสร้างสรรค์
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ สามารถอภิปรายได้ดังนี้
		 ด้านการแบ่งปันความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
กับความคิดสร้างสรรค์นั้นสอดคล้องกับแนวคิดของ Chao-Sen Wu, Cheng-Jong
Lee, Li-Fen Tsai.(2012) และ Swati Rajib Lochan Dhar, (2015) และด้าน
บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับความคิด
สร้างสรรค์นั้นผลการวิจัยท�ำให้ทราบว่า การพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ให้ครู
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการดีขึ้น
ต้องพัฒนาในหน่วยงานของครู ฯ มีบรรยากาศองค์การที่เอื้อต่อองค์ประกอบของ
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Chao-Sen Wu, Cheng-Jong
Lee, Li-Fen Tsai.(2012)
ส่วนผลการศึกษาที่พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับ
ระดับความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ นัน้ สามารถอธิบายได้ดงั นี้ จาก
ผลการวิจัยที่พบว่าปัจจัยด้านการแบ่งปันความรู้ ด้านบรรยากาศองค์การและด้าน
องค์การแห่งการเรียนรูม้ คี วามสัมพันธ์กนั สูงมาก (ตารางที1่ ) ดังนัน้ จึงก่อให้เกิดภาวะ
Multicollinearity ระหว่างตัวแปรอิสระคือเป็นไปได้ที่ตัวแปรอิสระที่มีอยู่อาจมี
ความสัมพันธ์กันเองซึ่งในการวิจัยครั้งนี้คือ ตัวแปรด้านการแบ่งปันความรู้ ด้าน
องค์การแห่งการเรียนรู้ และด้านบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กนั มากเกินไปจน
ท�ำให้ผลการวิเคราะห์มขี อ้ ผิดพลาดขึน้ ซึง่ เมือ่ ตัวแปรอิสระทัง้ สามตัวนีม้ คี วามสัมพันธ์
ต่อกันสูงมาก จนเกิดการทับซ้อนกันระหว่างตัวแปรอิสระส่งผลให้ตวั แปรอิสระทีเ่ กิด
การทับซ้อนกันถูกก�ำจัดและไม่ได้ถูกน�ำเข้ามาค�ำนวณ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ปัจจัย
ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ จึงถูกกดทับไว้จากด้านการแบ่งปันความรู้และด้าน
บรรยากาศองค์การ จนไม่สามารถแสดงอิทธิพลต่อการความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (พงษ์เทพ จันทสุวรรณ, 2554) แต่เมื่อกลับไปพิจารณาเฉพาะที่
ตารางที่ 1 จะพบว่าปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้จะมีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับปานกลางกับความคิดสร้างสรรค์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ กล่าวคือเมือ่ พิจารณา
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้ได้ข้อสรุปเชิงเสนอแนะว่า ถ้าต้องการ
ให้ครูส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ มี
การพัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์ สิง่ ทีจ่ ะต้องปรับปรุงคือการแบ่งปันความรู้ และ
บรรยากาศองค์การของหน่วยงานเพือ่ ท�ำให้หน่วยงานของครูนนั้ เกิดเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ โดยต้องท�ำการพัฒนาไปด้วยกันทั้ง 3 ปัจจัย จึงจะส่งผลให้ความคิด
สร้างสรรค์ของครู ฯ มีการเพิ่มระดับสูงยิ่งขึ้นต่อไป

บทที่ 6

เฉพาะปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้โดยไม่น�ำปัจจัยด้านการแบ่งปันความรู้ และ
ด้านบรรยากาศองค์การเข้ามาพิจารณาร่วม ก็จะพบว่าระดับขององค์การแห่งการ
เรียนรู้จะมีความสัมพันธ์โดยรวมกับความคิดสร้างสรรค์ของครูส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ EURASIA J. Math., (2017) และ สิรินทร์ ลัดดากลม
บุญเชิดชู (2016) จึงท�ำให้ทราบว่าการทีจ่ ะพัฒนาครู ฯ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นนั้
จ�ำเป็นต้องท�ำการพัฒนาในเรื่องของบรรยากาศองค์การและการแบ่งปันความรู้เพื่อ
ให้หน่วยงานของครู ฯ พัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยจะเห็นได้วา่ บรรยากาศ
องค์การและการแบ่งปันความรู้มีความสามารถในการอธิบายและท�ำนายปัจจัยด้าน
องค์การแห่งการเรียนรู้ของครูส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ เท่ากับร้อยละ 81 ( R2 = 0.81 ) และเมื่อพิจารณาตัวแบบตาม
กรอบแนวคิดในภาพรวมปัจจัยด้านการแบ่งปันความรู้บรรยากาศองค์การและ
องค์การแห่งการเรียนรู้ ของครูส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการมีอทิ ธิพลโดยรวมต่อด้านความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนยั ทางสถิติ
ตามผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 3 และมีความสามารถในการอธิบายและท�ำนาย
ปัจจัยด้านความคิดสร้างสรรค์ ของครูส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เท่ากับร้อยละ 57.1 ( R2 = 0.571 ) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Hülya G.Çekmecelioğlu and Ayşe Günsel (2013), Samuel T.
Hunter,Katrina E. Bedell &Michael D. Mumford (2007), Chao-Sen
Wu, Cheng-Jong Lee, Li-Fen Tsai (2012) และ Swati Rajib Lochan Dhar,
(2015), EURASIA J. Math., Sci Tech. Ed (2017), สิรินทร์ลัดดากลม บุญเชิดชู
(2016) และด้วยเหตุนี้จึงยอมรับสมมติฐาน
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 1) ควรมีการศึกษาในกลุ่มประชากรใหม่ใน
แต่ละช่วงระยะเวลา ซึ่งเป็นการศึกษาแบบระยะยาวซึ่งจะมีตัวแปรด้านเวลาเข้ามา
เกี่ยวข้อง โดยเป็นการทดสอบความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของตัวแบบภายใต้
บริบทผ่านกาลเวลา 2) ควรมีการน�ำตัวแบบภายใต้บริบท ไปท�ำการทดสอบซ�ำ้ ในกลุม่
ประชากรที่ไม่ใช่ครูส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวง
ศึกษาธิการเช่น พนักงานองค์การภาครัฐอื่น ๆ รัฐวิสาหกิจ องค์การภาคเอกชน หรือ
องค์การภาคสังคมอื่น ๆ เพื่อท�ำการทดสอบความเที่ยงตรงไขว้กลุ่ม

บทที่ 6
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