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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึ กษาระดั บประสิ ทธิ ผลองค์ การ  และ 
ความสัมพันธ์ เชิงเหตุผล ตามแบบจ าลอง
สมการโครงสร้างที่มีต่อประสิทธิผลของ
ศูนย์บริการวิชาการ กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุ รั กษ์ พลั ง ง าน  โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวมรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามจากข้าราชการ ลูกจ้ าง 
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด
ส านักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
และผู้ที่มาขอรับบริการของศูนย์บริการวิชาการ 
จ านวน 397 คน ผู้วิจัยวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและ
วิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ถึง
ระดับอิทธิพลที่ตัวแปรมีต่อระดับประสิทธิผล
ขององค์การ  

จากผลการวิจัยพบว่าระดับตัวแบบ
มาตรวัดตามทฤษฎีเครือข่ายองค์การ บรรยากาศ
การเรียนรู้ นวัตกรรมองค์การ  องค์การแห่งการ
เรียนรู้ และประสิทธิผลองค์การของมาตรวัดใน
แต่ละแนวคิดมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กันเป็นอย่างดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และใน
รายละเอียดของการวิเคราะห์ พบว่า รูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ของประสิทธิผลของ
ศูนย์บริการวิชาการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเครือข่ายองค์การมี
อิทธิพลทางตรงต่อความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ที่ระดับ 0.74 และมีอิทธิพลทางตรงต่อ
นวัตกรรมองค์การที่ระดับ 0.47  ในขณะที่
เครื อข่ ายองค์การมีอิทธิพลทางอ้อมที่ มี
นัยส าคัญต่อประสิทธิผลองค์การในระดับ 0.47 
ส าหรับบรรยากาศการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรง
ต่อนวัตกรรมองค์การที่ระดับ 0.56  และมี

1 นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาองค์การ  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
2 รองศาสตราจารย์ สาขาการบริหารการพัฒนาองค์การ  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
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อิทธิพลทางตรงต่อความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ที่ระดับ 0.24 ในขณะที่บรรยากาศการ
เรียนรู้มีอิทธิพลทางอ้อมที่มีนัยส าคัญต่อ
ประสิ ทธิ ผลองค์ การ ในระดั บ  0.40 ซึ่ ง
นวัตกรรมองค์การถือได้ว่าเป็นตัวแปรกลางใน
การสร้างเครือข่ายองค์การ และบรรยากาศการ
เรียนรู้และทั้งสองตัวแปรยังมีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อประสิทธิผลองค์การ ในขณะความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้จะไม่มีอิทธิพลทางตรง
ต่อประสิทธิผลขององค์การ ส าหรับงานวิจัยใน
ครั้งนี้มีเสนอแนะควรให้ศูนย์บริการวิชาการ
ด าเนินการสร้างเครือข่ายองค์การอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลให้เกิดบรรยากาศ
การเรียนรู้องค์การ พร้อมทั้งให้ความส าคัญต่อ
การมุ่งพัฒนานวัตกรรมองค์การอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อน าไปสู่การเพิ่มระดับประสิทธิผลองค์การ
อย่างแท้จริง 
 
ค า ส า คัญ  : ค ว ามสั มพั นธ์ เ ชิ งส า เหตุ , 
ประสิทธิผล, พลังงานทดแทน 
 
Abstract 

The objectives of this research were 
to determine the level of the organizational 
effectiveness and study the structural 
relationship model among the affected factor 
on the organizational effectiveness of the 
academic service center, Department of 
alternative energy development. This research 
was conducted by collecting the data in the 
questionnaires of government officials and 

employees in the Technology and 
Broadcasting Section, Department of 
Alternative Energy and other academic users.  
The research was composed of 397 cases. 
Data were analyzed by using the descriptive 
statistic and confirmatory factor analysis and 
causal relationships structural equation. 

The results indicated that all 
measurement model of hypothesized model     
of Inter-organizational network, Learning  
climate, Organizational innovation, Learning 
organization and Organizational effectiveness 
had found that each concept was suitable and 
harmonized with the empirical data. The 
results showed that the causal relationships 
model of Organizational effectiveness of the 
academic service center in department of 
alternative energy development was consistent 
with the empirical data. In addition, the 
description of this analysis was shown that the 
Inter-organizational network was directly 
influent to the Learning organization at level 
0.74 and Organizational innovation level at 
0.47. However, the Inter-organizational 
network was influent indirectly to its 
Organizational effectiveness level 0.47. For 
the Learning climate, found that it was direct 
effect to the Organizational innovation level 
0.56 and direct effect to the Learning 
organization level 0.24. In the meantime, the 
Learning organization was indirect effect to 
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the effectiveness of the organization level 
0.40. It mean that the Organizational 
innovation was the middle variable to build the 
Inter-organizational network and the Learning 
organization. Both observed variable were 
indirect effect to the Organizational 
effectiveness. While the Learning organization 
would not be the direct effect to the 
Organizational effectiveness.  

Finally this research found that the 
academic learning center should be built the 
inter-organizational network continuously and 
effectively which would be effected to the 
Learning organization and also developed the 
Organizational innovation consistently to 
effect the increasing level of the organizational 
effectiveness exactly. 

 
Keyword: casual relationship, effectiveness,  
Alternative energy 

 
บทน า 

จากรัฐบาลมีนโยบายบูรณาการแผน
พลังงานแห่งชาติ กระทรวงพลังงานได้ทบทวน
การจัดท าแผนพลังงาน 5 แผนหลักในช่วงปี 
พ.ศ. 2558 – 2579 ที่สอดคล้องกับรอบของการ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ได้แก่ แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทย แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก แผนการจัดหา
ก๊าซธรรมชาติของไทย และแผนบริหารจัดการ

น้ ามันเชื้อเพลิง โดยจัดท าแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 
2579 (Alternative Energy Development Plan : 
AEDP2015) (แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก, 2558) จะให้ความส าคัญใน
การส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบ
พลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้
เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพการผลิต
พลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความ
เหมาะสม และการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อ
ผลประโยชน์ ร่ วมในมิติ ด้ านสั งคมและ
สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน โดยเน้นการส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ
ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 
พลังน้ า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ และเชื้อเพลิง
ชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) เพื่อผลักดัน
ให้ประเทศมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น 
ส่งผลท าให้ลดการน าเข้าเชื้อเพลิงซอลซิลจาก
ต่างประเทศ  

ศูนย์บริการวิชาการทั้ง 10 แห่ง ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ตั้ง ในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีภารกิจ
ถ่ายทอด เผยแพร่ และสนับสนุนข้อมูลทาง
วิชาการ ทั้งโครงการและกิจกรรมด้านพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาค (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน, 2559) เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น 
และลดการใช้พลั งงานให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579  ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจในการศึกษาประสิทธิผลของศูนย์บริการ
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วิชาการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษานี้
ไปใช้ประโยชน์ต่อศูนย์บริการวิชาการ ทั้ง 10 
แห่ง มุ่งพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
ที่มีการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้  ร่วมกับ
การสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การ 
น าไปสู่นวัตกรรมองค์การใหม่ ทั้งหมดจะ
ส่งผลน าไปสู่การเพิ่มศักยภาพในศูนย์บริการ
วิชาการ ท าให้บรรลุ เป้าหมายยุทธศาสตร์
ทางด้านพลังงานของชาติ และสอดคล้องตาม
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของ
ศูนย์บริการวิชาการ กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ตามแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation) ที่มีต่อประสิทธิผลของศูนย์บริการ
วิชาการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานที่  1 องค์การแห่งการ
เรียนรู้ ได้รับอิทธิพลทางตรง มาจาก 2 ปัจจัย 
คือ  เครือข่ายองค์การ และบรรยากาศการ
เรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

สมมติฐานที่ 2 นวัตกรรมองค์การ 
ได้รับอิทธิพลทางตรง มาจาก 2 ปัจจัย คือ  
เครือข่ายองค์การ และบรรยากาศการเรียนรู้ 

และได้รับอิทธิพลทางตรงและ/หรือทางอ้อม 
1 ปัจจัย คือ องค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 3 ประสิทธิผลของ
ศูนย์บริการวิชาการ กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนวัตกรรม
องค์การ ได้รับอิทธิพลทางตรงและ/หรือ
ทางอ้อม มาจาก 4 ปัจจัย คือ  เครือข่าย
องค์การ บรรยากาศการเรียนรู้ องค์การแห่ง
การเรียนรู้ และนวัตกรรมองค์การ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

  
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดประสิทธิผล
องค์การของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ ระดับกระทรวง ประจ าปีงบประมาณ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
2557) ส่วนปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลองค์การนั้น ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด
ความ เป็ นองค์ การแห่ งการ เรี ยนรู้ ของ 
Marquardt (2002) และTakeuchi and Nonaka 
(1995) ในส่วนนวัตกรรมองค์การใช้แนวคิด
ของ Vermeulen (2005) และแนวคิดของ 
Laforet and Tann (2006) ส่วนแนวคิดเครือข่าย
อ ง ค์ ก า ร ใ ช้ แ น วคิ ด ขอ ง  Salman (2002) 
,Mentzas, et al.  (2006) และแนวคิดของ Jones 
and George (1998) ส่วนแนวคิดบรรยากาศการ
เรียนรู้ใช้แนวคิดของ Watkins and Marsick 
(1993) และแนวคิดของ Bartram, Foster, 
Lindley, Brown and Nixon (1993) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น  2  ก ลุ่ ม  คื อ   บุ ค ล า ก ร  
ประกอบด้วย  ข้ าราชการลูกจ้ างประจ า 
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ของ
ศูนย์บริการวิชาการ กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จ านวน 146  คน 
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน, 2556) และผู้ที่มาขอรับบริการของ
ศูนย์บริการวิชาการ ประกอบด้วย อาสาสมัคร
พลังงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพลังงาน และ
ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา อย่าง
ต่อเนื่องสามารถน าเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ไปใช้ประโยชน์ เห็นเป็นรูปธรรม จ านวน 
55,433 คน (เอกสารสรุปตัวชี้วัด เป้าหมาย และ

เกณฑ์การให้คะแนนตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการและภารกิจหลัก, 2556) 
  กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ บุคลากรและผู้ที่มาขอรับบริการ ของ
ศูนย์บริการวิชาการ กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในปี พ.ศ.2555  
ซึ่งจ านวนขนาดของตัวอย่างทั้งหมดได้จาก
สูตรการค านวณหาขนาดตัวอย่างทางสถิติ ของ 
Yamane, Taro (1973) ซึ่งได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 397 คน จ าแนกเป็นบุคลากร 
จ านวน 126 คน และผู้ที่มาขอรับบริการ จ านวน 
271 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ระเบียบวิธีการวิจัยที่ใช้ในการศึกษา 
คือการวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ จ านวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 ข้อมูลความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรในรูปแบบสมการ
โครงสร้าง 5 ตัวแปร คือ ประสิทธิผลของ
องค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้   นวัตกรรม
องค์การ เครือข่ายองค์การ และบรรยากาศการ
เรียนรู้  เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 72 
ข้อ  และส่วนที่  3 ข้อมูลความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด
โดยแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.82-0.88 และค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ Alpha 
Coefficient ของ Cronbach เท่ากับ 0.88 ซึ่งมี
ค่าความเชื่อมั่นที่ค านวณมากกว่า 0.80 (กัลยา 
วานิชย์บัญชา, 2556) แสดงว่าเครื่องมือ
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ สามารถ
น าไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
แบบสอบถามจ านวน 397 ชุด โดยขอความ
ร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการ เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูล และแบบสอบถามบางส่วนผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม
ด้วยตนเอง จากนั้นท าการเก็บแบบสอบถาม
คืนมาและตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทุกฉบับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เป็นการ
วิเคราะห์เพื่อแสดงลักษณะของการแจกแจง
ข้อมูลของตัวแปร โดยใช้สถิติพรรณนา การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณท าการทดสอบ

กลุ่มตัวแปรด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน และการวิ เคราะห์โครงสร้าง
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุตามแบบจ าลอง
สมการโครงสร้างถึงระดับอิทธิพลที่ตัวแปร
ต่างๆท่ีมีต่อระดับประสิทธิผลขององค์การ 

 
ผลการวิจัย 
 จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้ ง สิ้ น จ า นวน  3 9 7  คน  พบว่ า  ผู้ ต อบ
แบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 64.5 เพศ
หญิงร้อยละ 35.5  ในด้านประเภทผู้ใช้บริการ
และการจ้าง โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามสูง
ที่สุดเป็นประเภทประชาชนทั่วไปร้อยละ 
20.2  รองลงมาคือ พนักงานราชการ ร้อยละ 
14.6 และข้าราชการ ร้อยละ 13.1 ตามล าดับ 
ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามต่ าที่สุดเป็นประเภท
นักธุรกิจร้อยละ 1.3    

จากข้อมูลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน ในระดับของข้อค าถาม  ผู้วิจัยได้
ท าการวิ เคราะห์ ระดับประสิทธิผลของ
ศูนย์บริการวิชาการ พบว่าค าถามทุกข้อล้วน
แล้วแต่มีอิทธิพลต่อตัวแปรแต่ละตัวอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเป็นอย่างดี มีค่าความเที่ยง
ที่สามารถยืนยันการเป็นตัวแทนของแนวคิด
ได้อย่างเหมาะสม จากนั้นท าการรวมข้อ
ค าถามเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นตัวแปรสังเกต
ได้ในการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ในระดับ
ตัวแปรแฝง ดังผลการวิเคราะห์ต่อไปนี้ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของตัวแปรเครือข่ายองค์การ พบว่าผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้แสดง
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ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ตั ว แ ป ร เ ค รื อ ข่ า ย อ ง ค์ ก า ร 
ประกอบด้ ว ย  3  ตั ว แปร  มี ค่ าน้ าหนั ก
องค์ประกอบที่ 0.43-0.76  โดยค่าน้ าหนัก
ทั้ งหมดขององค์ประกอบล้วนแล้วแต่มี
นัยส าคัญทางสถิติทั้งสิ้น ทั้งนี้ สามารถสรุป
ได้ว่าตัวแปรทั้งหมดนับเป็นองค์ประกอบที่มี
อิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการเป็นเครือข่าย
องค์การ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของตัวแปรบรรยากาศการเรียนรู้
ป ระกอบด้ ว ย  4  ตั ว แปร  มี ค่ าน้ าหนั ก
องค์ประกอบที่ 0.54- 0.60  โดยค่าน้ าหนัก
ทั้ งหมดขององค์ประกอบล้วนแล้วแต่มี
นัยส าคัญทางสถิติทั้งสิ้น ทั้งนี้ สามารถสรุป
ได้ว่าตัวแปรทั้งหมดนับเป็นองค์ประกอบที่มี
อิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการเป็นบรรยากาศ
การเรียนรู้ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของตัวแปรองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.46-0.61 โดยค่า
น้ าหนักทั้งหมดขององค์ประกอบล้วนแล้วแต่
มีนัยส าคัญทางสถิติทั้งสิ้น ทั้งนี้ สามารถสรุป
ได้ว่าตัวแปรทั้งหมดนับเป็นองค์ประกอบที่มี
อิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยื น ยั นของตั ว แปรนวั ตกรรมองค์ ก า ร 
ประกอบด้วย 2 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ คือ นวัตกรรมกระบวนการ 
(0.63) และนวัตกรรมการบริการ (0.57) โดย

ค่าน้ าหนักทั้งสองขององค์ประกอบล้วน
แล้วแต่มีนัยส าคัญทางสถิติทั้งสิ้น สามารถ
ส รุ ป ไ ด้ ว่ า ตั ว แ ป ร ทั้ ง ส อ ง นั บ เ ป็ น
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการ
เป็นนวัตกรรมองค์การ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของตัวแปรประสิทธิผลองค์การ
ประกอบด้วย 2 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ คือ มิติภายใน (0.66) และมิติ
ภายนอก (0.50) โดยค่าน้ าหนักทั้งสองของ
องค์ประกอบล้วนแล้วแต่มีนัยส าคัญทางสถิติ
ทั้งสิ้น ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า มิติภายใน
และมิติภายนอก นับเป็นองค์ประกอบที่มี
อิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการเป็นประสิทธิผล
องค์การ 
 จากผลการวิ เ คราะห์ความตรง
รูปแบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุที่มีต่อ
ประสิทธิผลองค์การของศูนย์บริการวิชาการ 
ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 2 พบว่า ค่าไค-
สแควร์ (2) เท่ากับ 46.88 ค่า P-value เท่ากับ 
0.1059 ค่า 2/ df เท่ากับ 1.30  ดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว (AGFI) 
เท่ากับ 0.95 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
เปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00  ค่า NNFI 
เท่ากับ 1.00  ค่า NFI เท่ากับ 1.00 ค่ารากของ
ค่ า เฉลี่ ยก าลั งสองของเศษเหลือ (RMR) 
เท่ากับ  0.015 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสอง
ของเศษเหลือในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
(SRMR) เท่ากับ 0.015 และค่ารากของ
ค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อน
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โดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ  0.028 แสดง
ว่ า รู ปแบบคว ามสั มพั นธ์ เ ชิ งส า เหตุ นี้
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์   
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความตรงรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีต่อประสิทธิผล
องค์การ 
ตัวแปร  B SE t R2 

เครือข่าย
องค์การ 

องค์การ
แห่งการ
เรียนรู้ 
นวัตกรรม
องค์การ 
 

0.74 
0.47 

0.11 
0.09 

6.85** 

5.40** 
0.62 
0.65 

ตัวแปร  B SE t R2 

บรรยากาศ
การเรียนรู้ 

องค์การ
แห่งการ
เรียนรู้ 
นวัตกรร
มองค์การ 

0.24 
0.56 

0.10 
0.09 

2.42* 

6.39** 

0.59 
0.70 

องค์การ
แห่งการ
เรียนรู้ 

ประสิทธิ
ผล
องค์การ 

0.23 0.16 1.47 0.40 

นวัตกรรม
องค์การ 

ประสิทธิ
ผล
องค์การ 

0.62 0.16 4.00** 0.51 

หมายเหตุ: *Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed). 

 **Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed).  

 
หมายเหตุ :   หมายถึง เส้นทางอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

                    หมายถึง เส้นทางอิทธิพลที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ภาพที่ 2  รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลที่มีต่อประสิทธิผลของศูนย์บริการวิชาการ  
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 จากภาพที่ 2 และตารางที่ 1 พบว่าตัว
แปรเครือข่ายองค์การมีอิทธิพลทางบวกต่อตัว
แปรความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีขนาด
อิทธิพลในระดับสูงเป็นอย่างมาก เท่ากับ 0.74 
นั่นคือ เมื่อเครือข่ายองค์การเพิ่มขึ้น 1 หน่วย 
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จะเพิ่มขึ้น 
0.74 หน่วย ค่า R2 มีค่า 0.62 แสดงว่าตัวแปร
เครือข่ ายองค์การสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ได้ร้อยละ 62  และเครือข่ายองค์การมีอิทธิพล
ทางบวกต่อตัวแปรนวัตกรรมองค์การอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีขนาด
อิทธิพลเท่ากับ 0.47 นั่นคือ เมื่อเครือข่าย
องค์การเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ความเป็นนวัตกรรม
องค์การจะเพิ่มขึ้น 0.47 หน่วย ค่า R2 มีค่า 0.65 
แสดงว่าตัวแปรเครือข่ายองค์การสามารถ
อธิ บายความแปรปรวนของความเป็ น
นวัตกรรมองค์การ ร้อยละ 65 ส าหรับตัวแปร
บรรยากาศการเรียนรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อตัว
แปรความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีขนาด
อิทธิพล เท่ากับ 0.24 นั่นคือ เมื่อบรรยากาศการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้จะเพิ่มขึ้น 0.24 หน่วย ค่า R2 มีค่า 
0.59 แสดงว่าตัวแปรบรรยากาศการเรียนรู้
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ร้อยละ 59  และตัว
แปรบรรยากาศการเรียนรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ตัวแปรนวัตกรรมองค์การอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีขนาดอิทธิพล เท่ากับ 

0.56 นั่นคือ เมื่อบรรยากาศการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 1 
หน่วย ความเป็นนวัตกรรมองค์การจะเพิ่มขึ้น 
0.56 หน่วย ค่า R2 มีค่า 0.70 แสดงว่าตัวแปร
บรรยากาศการเรียนรู้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความเป็นนวัตกรรมองค์การได้
ร้อยละ 70  ในทางกลับกันตัวแปรองค์การแห่ง
การเรียนรู้ไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติต่อประสิทธิผลองค์การที่ระดับ .05 และ
ส าหรับตัวแปรนวัตกรรมองค์การนั้นมีอิทธิพล
ทางบวกต่อตัวแปรประสิทธิผลองค์การอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีขนาด
อิทธิพลเท่ากับ 0.62 นั่นคือ เมื่อนวัตกรรม
องค์การเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ประสิทธิผลองค์การ
จะเพิ่มขึ้น 0.62 หน่วย ค่า R2 มีค่าสูงคือ 0.51 
แสดงว่าตัวแปรนวัตกรรมองค์การสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผล
องค์การได้สูงถึงร้อยละ 51 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่าขนาดอิทธิพล
ทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมขององค์ประกอบ
ภายในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุผลที่มีต่อ
ประสิทธิผลของศูนย์บริการวิชาการ 

ตัวแปร
ตาม 

 
R2 

 ตัวแปรอิสระ 

อิทธิพล เครือ 
ข่าย 
องค์ 
การ 

บรรยา 
กาศ 
การ
เรียนรู้ 

นวัต- 
กรรม
องค์ 
การ 

องค์ 
การ
แห่ง
การ
เรียนรู้ 

ประ 
สิทธิผล
องค์ 
การ 

0.69 DE 
IE 
TE 

- 
0.46*

* 

0.46 

- 
0.40** 

0.40 

062** 

- 
0.62 

0.23 
- 

0.23 
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   ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปร
ตาม 

 
R2 

อิทธิพล เครือ 
ข่าย
องค์ 
การ 

บรรยา 
กาศ 
การ
เรียนรู้ 

นวัต- 
กรรม
องค์ 
การ 

องค์ 
การ
แห่ง
การ
เรียนรู ้

นวัต-
กรรม
องค์ 
การ 

0.98 DE 
IE 
TE 

0.47** 

- 
0.47 

0.56** 

- 
0.56 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

องค์ 
การ
แห่ง
การ
เรียนรู้ 

0.91 DE 
IE 
TE 

0.74** 

- 
0.74 

0.24* 

- 
0.24 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

หมายเหตุ: DE = อิทธิพลทางตรง  IE = อิทธิพลทางอ้อม  TE 
= ผลรวมอิทธิพล 

 
 ตารางที่ 2 จะพบว่าเครือข่ายองค์การมี
อิทธิพลทางตรงต่อความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ที่ระดับ 0.74 ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุด และมี
อิทธิพลทางตรงต่อนวัตกรรมองค์การที่ระดับ 
0.47  ในขณะที่ เครือข่ายองค์การมีอิทธิพล
ทางอ้อมที่มีนัยส าคัญต่อประสิทธิผลองค์การ
ในระดับ 0.47 ส าหรับบรรยากาศการเรียนรู้นั้น 
พบว่า บรรยากาศการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรง
ต่อนวัตกรรมองค์การที่ระดับ 0.56  และมี
อิทธิพลทางตรงต่อความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ที่ระดับ 0.24 ในขณะที่บรรยากาศการ
เรียนรู้มีอิทธิพลทางอ้อมที่มีนัยส าคัญต่อ
ประสิทธิผลองค์การในระดับ 0.40 ส่วน
นวัตกรรมองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิ ทธิ ผลองค์ ก า รที่ มี นั ยส า คั ญต่ อ

ประสิทธิผลองค์การในระดับ 0.62 และองค์การ
แห่ งการเรี ยนรู้ ไม่มี อิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิผลองค์การและไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ  ดั งนั้นผู้ วิ จั ยได้น าค่ าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเชิงสาเหตุในแต่ละเส้นทางเพื่อ
ตอบสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ ดังต่อไปนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ได้รับอิทธิพลทางตรง มาจาก 2 ปัจจัย คือ  
เครือข่ายองค์การ และบรรยากาศการเรียนรู้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากผลการวิเคราะห์ 
พบว่า  เครือข่ายองค์การมีอิทธิพลทางตรง
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
เท่ากับ 0.74 แสดงให้เห็นว่า บรรยากาศการ
เรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.24 ดังนั้นผลการ
วิเคราะห์สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่  2 นวัตกรรมองค์การ 
ได้รับอิทธิพลทางตรง มาจาก 2 ปัจจัย คือ  
เครือข่ายองค์การ และบรรยากาศการเรียนรู้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากผลการวิเคราะห์ 
พบว่า  เครือข่ายองค์การยังมีอิทธิพลทางตรง
นวัตกรรมองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 
0.47 ส่วนบรรยากาศการเรียนรู้ยังมีอิทธิพล
ทางตรงนวัตกรรมองค์การอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
เท่ากับ 0.56 ดังนั้นผลการวิเคราะห์สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 สมมติฐานที่  3  ประสิทธิผลของ
ศูนย์บริการวิชาการ กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้รับอิทธิพล
ทางตรงมาจาก 2 ปัจจัย คือ องค์การแห่งการ
เรียนรู้ และนวัตกรรมองค์การ และอิทธิพลทาง
ทางอ้อม มาจาก 2 ปัจจัย คือ  เครือข่ายองค์การ 
บรรยากาศการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า  เครือข่ายองค์การมี
อิทธิพลทางอ้อม ประสิทธิผลองค์การอย่างมี
นั ยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยมีค่ า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.46 บรรยากาศ
การเรียนรู้มีอิทธิพลทางอ้อม ประสิทธิผล
องค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เส้นทางเท่ ากับ 0.40 
นวั ตกรรมองค์ ก า รมี อิ ทธิ พล เชิ งบวก
ประสิทธิผลองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เส้นทาง
เท่ากับ 0.62  และองค์การแห่งการเรียนรู้ไม่มี
อิทธิพลเชิงบวกประสิทธิผลองค์การ และไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ  โดยมีค่ าสัมประสิทธิ์
เส้นทางเท่ากับ 0.23 ดังนั้นผลการวิเคราะห์จึง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผล
และสรุปได้ดังนี้  
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ผู้ที่
ตอบแบบสอบถามมีสัดส่วนชายมากกว่าหญิง 
1.81 เท่า และส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 30- 40 
ปี ประเภทผู้ใช้บริการเป็นประชาชนทั่วไป 
แสดงว่า ประชาชนเพศชายวัยกลางคน มีความ

สนใจในการใช้บริการของศูนย์บริการวิชาการ 
เนื่องจากเน้นทางด้านการถ่ายทอด เผยแพร่ 
และสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานเป็นส าคัญ 
 2. ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ รู ป แ บ บ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุที่ผ่านการปรับปรุง ของปัจจัยต่างๆที่มี
ผลต่อระดับประสิทธิผลองค์การ พบว่า ค่าไค-
สแควร์ (2) เท่ากับ 46.88  และค่า 2/ df 
เท่ากับ 1.30  ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2.00  ค่า P-value 
เท่ากับ 0.1059 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05  แสดงว่า 
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ผ่านการ
ปรับปรุ งมี ความ เหมาะสมและมี ความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่จัดเก็บได้
ภายใต้บริบทที่ก าลังศึกษาอย่างแท้จริง  ค่าราก
ของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ(RMSEA) เท่ากับ  0.028 ซึ่งมีค่า
เข้าใกล้ศูนย์ ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของ
เศษเหลือในรูปของคะแนนมาตรฐาน(SRMR) 
เท่ากับ 0.015  มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว (AGFI) 
เท่ากับ 0.95 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
เปรียบเทียบ(CFI) เท่ากับ 1.00  ค่า NNFI 
เท่ากับ 1.00  ค่า NFI เท่ากับ 1.00 ทั้งหมดมีค่า
มากกว่า 0.95 แสดงว่ารูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุที่ผ่านการปรับปรุงมีความเหมาะสมและ
มีความสอดคล้องอย่างสมเหตุสมผลอย่าง
แท้จริงในระดับดี สามารถตอบสมมติฐานทีตั้ง
ไว้ได้ชัดเจน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยและ

การประยุกต์ใช้ 
 ศูนย์บริการวิชาการต้องเปิดกว้างต่อ
ก า ร เปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อม 
เครือข่ายองค์การจะเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อ
การเผยแพร่  สาธิต ถ่ายทอด เทคโนโลยี
พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 
พบว่ า ศู น ย์ บ ริ ก า รวิ ช าก า รนั้ นมี ค ว าม
เสียเปรียบด้านจ านวนบุคลากรซึ่งน้อยกว่า
ของหน่วยราชการในระดับภูมิภาค ซึ่ ง
เครือข่ายองค์การจะเป็นส่วนช่วยเหลือให้
ศูนย์บริการวิชาการมีความพร้อมในการ
พัฒนาองค์การของตนเอง นอกจากนี้ถ้า
องค์การมีการสร้างเครือข่ายก็จะเป็นการเปิด
องค์การให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อความคิด
และวิ ธี ก า รต่ า ง ๆ  ที่ จ ะ ได้ รั บ จ ากก า ร
แลกเปลี่ยน พร้อมกันนั้นศูนย์บริการวิชาการ
จ าเป็นต้องสร้างบรรยากาศและให้โอกาสใน
การเรียนรู้ร่วมกัน  และต้องสนับสนุนให้
บุคลากรมีการเรียนรู้ร่วมกันอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะการแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน โดย
การสื่อสารด้วยวิธีการสนทนา และประชุม
อภิปราย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
ทักษะ และความช านาญระหว่างกนั และปรับ
ทัศนคติของบุคลากรให้เห็นถึงความส าคัญ
ของการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ 
และควรสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรเห็น
ความส าคัญของการจัดการความรู้  โดยมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และการ
แก้ปัญหาด้วยการลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งให้

ค ว ามส า คั ญกั บก า รน า เ ทค โนโลยี ม า
ประยุกต์ใช้กับการท างาน เพื่อความสะดวก 
ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังลด
ต้นทุนในการด าเนินงาน เพื่อประโยชน์ใน
การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร เพื่อช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ศูนย์บริการวิชาการ
จะต้องมุ่งพัฒนานวัตกรรมองค์การ โดยควร
มีประเมินผลการด าเนินงานนวัตกรรมการ
บริการ ด้านการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน ในระดับภูมิภาค และท้องถิ่น 
เพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าผลที่เกิดขึ้น
ของบริการ  บรรลุผลตรงตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ โดยให้ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจควรจะ
ด าเนินการต่อไป หรือควรปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อให้เหมาะกับสภาพปัญหา ความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ และสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และควรสร้างสรรค์
นวัตกรรมบริการใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อรองรับ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนชั้นสูงในอนาคต 
ปัจจุบันศูนย์บริการวิชาการนั้นมีภาระหน้าที่
รับผิดชอบสูงขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อรองรับ
การถ่ายทอด เผยแพร่  สาธิตเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานใน
อนาคต  ซึ่งมีวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนเป็นไปรวดเร็ว เนื่องจาก
ประเทศไทย มีการส่ง เสริมให้มีการใช้
พลังงานทดแทนมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ดังนั้น 
แนวคิดนวัตกรรมองค์การจะมีประโยชน์
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อย่ า งม ากต่ อ ระดั บประสิ ทธิ ภ าพของ
ศูนย์บริการวิชาการ  ในการสร้างพื้นฐานของ
องค์การให้สามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
พลังงาน โดยจะต้องให้ความส าคัญกับ
บุ ค ล า ก ร ใน อ ง ค์ ก า ร ทั้ ง ห ม ด  เ พ ร า ะ
ศูนย์บริการวิชาการมีความสามารถอย่าง
เต็มที่ในการที่จะเพิ่มระดับประสิทธิภาพ
องค์การ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่บุคลากร
ในองค์การทุกคนช่วยกันด าเนินการถ่ายทอด 
เผยแพร่  และสนับสนุนภาระหน้าที่ด้าน
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยในอนาคต 
ศูนย์บริการวิชาการสามารถน า

ผลการวิจัยมาเป็นแนวทางเพื่อการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน และผู้วิจัยยัง
เ ห็ น ค ว รน า ผลก า รศึ กษ า ในครั้ ง นี้ ม า
เปรียบเทียบกับหน่วยงานภาครัฐอื่นใน
ประเภทคล้ายคลึงกันเพื่อหาแนวทางมา
ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
ยิ่งขึ้น อีกทั้งควรมีศึกษาปัจจัยภายนอกอื่นๆ 
ที่มีผลต่อประสิทธิผลองค์การด้วย 
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