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This research aimed to study the characteristics of a learning organization of a fast 
food company and the personnel attributes that affect the performance of organization 
based on the concept of learning organization. The independent variables are the 
characteristics of employees of learning organization in terms of personal mastery,  mental 
models, shared vision, team learning and system thinking. The dependent variable is the 
performance of the learning organization. 

The sample of 190 employees was drawn from different levels within the 
headquarters of a fast food company in Thailand. Questionnaires were used to collect data. 
The statistics used to analyze the data were the percentages, mean and standard deviation. 
The hypotheses testing was conducted by Pearsonrs correlation coefficient and Multiple 
Regression analysis at the statistical significance level of 0.05. 

 
Results are as follows : 
1. Personal mastery, mental models, shared vision, team learning and system 

thinking had relationship with the performance of the organization in terms of cost reduction. 
2. Personal mastery, mental models, shared vision, team learning and system 

thinking had relationship with the performance of the organization in terms of innovation 
creating capability. 

3. Personal mastery, mental models, shared vision, team learning and system 
thinking had relationship with the performance of the organization in terms of employee sat-
isfaction. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ไม่ว่าเราจะอยู่ ณ ที่ไหนหรือจุดใด เราสามารถ

รับรู้หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั่วทั้งโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผล
เนื่องมาจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทุกด้านจะส่งผล
กระทบอันรวดเร็วและส าคัญต่อส่วนอื่น ๆ ของโลก 

ในโลกยุคสังคมเศรษฐกิจบนฐานความรู้ มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และการ
เรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตทุกประเภทมีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ สิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ก็จะไม่สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ เปรียบเช่นองค์กรใดที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วก็จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้น าในระดับ
โลก ในทางกลับกันถ้าองค์กรใดที่ไม่แสวงหาความรู้และล้าหลัง องค์กรนั้นก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้
ในยุคนี้ แม้จะมีเงินทุนมหาศาลแต่ก็ไม่สามารถที่จะชดเชยกับความรู้และการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งเราเรียกระบบเศรษฐกิจนี้ว่า ระบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) เป็นเศรษฐกิจ
ของสังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐาน (Knowledge-based Society) ความรู้มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
การเพิ่มอ านาจในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาอย่างไม่หยุดนิ่งในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี 
และวัฒนธรรม ซึ่งท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมา องค์การใดที่มีการเรียนรู้และปรับตัวได้ดี ก็
สามารถด ารงอยู่ได้ (ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์. 2550) ดังนั้น เพื่อความอยู่รอด คนในองค์กรต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อให้ทันหรือก้าวน าต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วนี้ ซึ่งก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน เกิดความรวดเร็วในการได้มาซึ่งข้อมูลที่
ส าคัญ ๆ ที่จะน ามาใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เป็นสารสนเทศ และแปลงให้เป็นความรู้ สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ต่อองค์กร 

องค์กรจะต้องบรรลุเป้าหมายท้ังในแง่ของประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การตอบสนองความ
คาดหวังของลูกค้าทั้งในเรื่องคุณภาพสินค้าและบริการ การกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
น าไปสู่การมีสินค้าและบริการใหม่ ๆ รวมถึงการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่เริ่มตั้งแต่การสรรหา
และคัดเลือกที่ตรงกับคุณสมบัติของงานนั้น ๆ และเม่ือพนักงานได้เข้ามาท างานในองค์กร มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อให้พนักงานมีความรอบรู้ มีทักษะเพิ่มมากขึ้น ถ้าองค์กรไม่ได้ให้ความส าคัญ
และไม่มีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี การพัฒนาและการถ่ายทอดความรู้ก็จะไม่เกิดขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้พนักงานแต่ละคนก็จะ
สูญเปล่าเม่ือบุคคลนั้นได้ออกไปจากองค์กร ดังนั้นผู้บริหารในยุคปัจจุบันจึงให้ความส าคัญต่อการ
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บริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะถือว่าองค์กรจะส าเร็จได้ก็ด้วย “คน” แต่รวมถึงผลักดันให้เกิดการ
ท างานภายใต้การวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทรัพยากรทางภูมิปัญญาของผู้คนในองค์กรน่าจะ
เป็นสิ่งเดียวที่ประกันความได้เปรียบทางการแข่งขันได้  

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นองค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก 
เป้าหมายที่ส าคัญก็คือ เอื้อให้เกิดโอกาสในการแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง  (Core Competence) ขององค์กร เพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเน้นที่การเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นจากการ
ยกระดับความสามารถของคนข้างในองค์กรที่อยู่กับปัญหา ต้องเรียนรู้หนทางแก้ไขปัญหา เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ดี ที่คุ้มค่า ซึ่งการเรียนรู้เป็นทีมนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งบุคคล ทีม และองค์กรไปใน
ตัว เป็นการพัฒนาเจตคติ ค่านิยม นอกเหนือไปจากทักษะฝีมือ และสิ่งที่ผูกโยงเข้ากับปรัชญาและ
วิสัยทัศน์ รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรท่ีเป็นปัจจัยส าคัญที่เอื้ออ านวยให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ปาริ
ฉัตต์ ศังขะนันทน์. 2547: ออนไลน์) ทั้งนี้ แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นกระบวนทัศน์ใหม่
ของการออกแบบองค์กรเพื่อรับมือกับสภาพเศรษฐกิจในระดับโลกาภิวัตน์เพราะเป็นการพัฒนาทั้ง
ระดับปัจเจกบุคคลและระดับองค์การ โดยการเรียนรู้จะเปิดกว้างและผสมผสานเข้ากับ
สภาพแวดล้อมในชีวิตและการท างานอย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ที่ได้รับทั้งทางบวกและทางลบ
เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง  

ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ของการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับผลการท างานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจประเภทร้านอาหาร
บริการด่วน และให้สิทธิแฟรนไชนส์ในประเทศไทย  มีจ านวนสาขาทั้งหมด 300 กว่าสาขา ใน 56 
จังหวัด มีการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง  และมีความเชื่อม่ันว่าพนักงานคือ
ทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร มีการให้ความส าคัญ และพัฒนาพนักงานในทุกๆด้าน เช่นการ
ฝึกอบรม ให้ความรู้ ยกย่องและให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงานท่ีท าความดีอย่างสม่ าเสมอ  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 

1.  ศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบริษัทอาหารบริการด่วน 
2.  ศึกษาลักษณะของพนักงานที่มีต่อผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดของ 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบความสัมพันธ์ของลักษณะของพนักงานต่อผลการ

ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับ
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยที่สนับสนุน
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การเรียนรู้ต่างๆให้เกิดความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของพนักงาน หน่วยงาน และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์กรมากที่สุด อันจะน าไปสู่การพัฒนาความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของบริษัทต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการท าวิจัย  
ประชากร ได้แก่ พนักงานประจ าในระดับต่างๆ ภายในบริษัทอาหารบริการด่วนแห่ง

หนึ่งในประเทศไทยในส่วนของส านักงานใหญ่ จ านวน 328 คน (ที่มา: ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของ
บริษัทอาหารบริการด่วนแห่งหนึ่งในประเทศไทย, เมษายน 2553) 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานประจ าในระดับต่างๆ ภายในบริษัทอาหารบริการด่วน

แห่งหนึ่งในประเทศไทยในส่วนของส านักงานใหญ่ ซึ่งจากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ
ทางสถิติ โดยใช้สูตรการค านวณของ Taro Yamanae โดยยอมให้มีค่าความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 
5% ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างขนาด 180 คน และได้เพิ่มเติมอีก 10% เพื่อป้องกันความผิดพลาด จึงมี
กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 198 คน จากนั้นท าการสุ่มรายชื่อพนักงานในระดับต่างๆ เพื่อให้ได้จ านวน
ตัวอย่างดังกล่าวด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) 

ตัวแปรที่จะศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะของพนักงานขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Senge, 1990) 
1.1  ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) 
1.2  แบบแผนความคิด (Mental Models) 
1.3  วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 
1.4  การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) 
1.5  การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 

2. ตัวแปรตาม คือ ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
               2.1 การลดต้นทุนการผลิต   
               2.2 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               2.3 ความพึงพอใจของพนักงาน  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. พนักงานประจ า ประกอบด้วยต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก 
และเจ้าหน้าที่ประจ า 
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2. ลักษณะพนักงานขององค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง ลักษณะของพนักงานในการเรียนรู้ 
5 ลักษณะ ได้แก่ 

2.1  ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้เกิดความเชี่ยวชาญ มีความมุ่งม่ันสู่เป้าหมายที่ต้องการให้สิ่งต่างๆ 
เกิดขึ้นจริง ใฝ่เรียนรู้และสร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยให้การท างานด าเนินไปโดยอัตโนมัติและมีผลงาน
ออกมาได้ตามมาตรฐานท่ีองค์กรก าหนดหรือดีกว่าที่องค์กรก าหนด 

2.2  แบบแผนความคิด (Mental Models) หมายถึง การเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีมุมมอง
หรือมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล มีความคิดความเข้าใจทั้งในเรื่องของตนเอง ผู้อื่น และองค์กร จนเกิดเป็น 
ความเชื่อพื้นฐาน ข้อสรุปหรือภาพลักษณ์ที่ตกผลึกในความคิดของตน โดยสามารถปรับเปลี่ยน
วิธีการคิดให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร  

2.3  วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึง การเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มี
มุมมองร่วมกันกับผู้ร่วมงานและองค์กรรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์กร มีความคาดหวังต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าภายใต้จุดหมายเดียวกัน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น มีวิสัยทัศน์
ร่วมกันและทิศทางไปสู่จุดหมายเดียวกัน 

2.4  การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกใน
กลุ่มองค์กรโดยการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  โดยอาศัยการ
สนทนา อภิปราย การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ คิดในสิ่งใหม่ๆ สมาชิกในทีมมี
การท างานที่สอดประสานกันและปฏิบัติงานร่วมกันโดยมีความไว้วางใจต่อกัน 

2.5  การคิดอย่างระบบ (System Thinking) หมายถึง วิธีการคิดหรือการมองสิ่งต่างๆ 
ในลักษณะของภาพโดยรวมทั้งหมด มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ว่ามีการเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ เห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถวางแผนการปฏิบัติงานให้ผล
ของงานเกิดความกระจ่าง ชัดเจน เป็นระบบ  

3. ผลการท างาน หมายถึง ศักยภาพและความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน  
องค์กร วัดจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ 

3.1  การลดต้นทุนการผลิต หมายถึง การท าให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ าสุดๆ และให้ใช้
ปริมาณน้อยสุดๆ จนถึงเลิกใช้ไปเลย หรือตัดงานที่ไม่จ าเป็นออกไป โดยรวมเป็นเป้าหมายในการ
ลดต้นทุนการผลิตทั้ง 5 ด้าน คือ 1) การลดความสูญเสีย (reduce waste) หรือพยายามลดสิ่งที่
เกิดขึ้นแต่ไม่ท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า 2) เพิ่มผลิตภาพ (improve productivity) หรือใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 3) ประหยัดและยืดอายุการใช้ทรัพยากร (preserve 
resource) โดยพยายามใช้ทรัพยากรให้ได้นานที่สุด 4) เพิ่มผลก าไร (increase profit) และ 5) มี
ความสามารถในการแข่งขัน (improve competitive standing) โดยมีศักยภาพที่จะพัฒนาสินค้าใน
การแข่งขันและมีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่าคู่แข่ง 

3.2  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือประสิทธิผลขององค์กรรวมถึงการสร้างมูลค่า
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ใหม่โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ท าให้สิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียซึ่งได้แก่ ลูกค้า พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น  

3.3  ความพึงพอใจของพนักงาน หมายถึง ความรู้สึก หรือทัศนคติในเชิงบวกของ
พนักงานที่มีต่องานและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน โดยรวมเป็นความพึงพอใจทั้ง 
9 ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับ
นับถือ ด้านโอกาสความก้าวหน้าในงาน ด้านการบังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ด้านความม่ันคง ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  และด้านนโยบายและการบริหารงาน 
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กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ลักษณะของพนักงานและผลการท างานขององค์กรตามแนวคิด

ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณศีึกษา บริษัทอาหารบริการด่วน” มีกรอบแนวคิดดังนี้ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
       สมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ 

1. ความรอบรู้แห่งตนมีความสัมพันธ์ต่อผลการท างานขององค์กร 
2. แบบแผนความคิดอ่านมีความสัมพันธ์ต่อผลการท างานขององค์กร 
3. วิสัยทัศน์ร่วมมีความสัมพันธ์ต่อผลการท างานขององค์กร 
4. การเรียนรู้เป็นทีมมีความสัมพันธ์ต่อผลการท างานขององค์กร 
5. การคิดอย่างเป็นระบบมีความสัมพันธ์ต่อผลการท างานขององค์กร 

 
  

 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 

 
 

        ผลการท างานขององค์กร 
1. การลดต้นทุนการผลิต  
2. ความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
3. ความพงึพอใจของพนักงาน  

 

    ลักษณะของพนักงานขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
1.    ความรอบรูแ้หง่ตน 
2.    แบบแผนความคิดอ่าน 
3.    วิสัยทัศน์ร่วม 
4.    การเรียนรู้เป็นทีม 
5.    การคิดอย่างเป็นระบบ 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี รวมถึงผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดสมมติฐาน การก าหนดตัวแปร กรอบแนวความคิด และ
แนวทางในการด าเนินงานวิจัย โดยได้ก าหนดประเด็นในการน าเสนอ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
  

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
1.1 ความหมายขององค์กร 
1.2 การเรียนรู้ในองค์กร 
1.3 ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
1.4 แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

       1.4.1 ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) 
 1.4.2 แบบแผนความคิด (Mental Models) 
 1.4.3 วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 
 1.4.4 การเรียนรูเ้ป็นทีม (Team Learning) 

1.4.5 การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3. แนวคิดเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน  
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
1.1 ความหมายขององค์กร (Organization) 
ความหมายขององค์กร มีผู้ให้ความหมายขององค์กรไว้หลายความหมาย ดังนี้ 
สมยศ นาวีการ (2538: 10) ได้ให้ความหมายองค์กรว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีแบบแผน

ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องขึ้นอยู่ระหว่างกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะอย่าง 
ธีรศักดิ์ อัครบวร (2544: 129) ได้ให้ความหมายขององค์กรไว้ว่า เป็นการรวมกลุ่มของ

มนุษย์ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยก าหนดกฎเกณฑ์ การจัดก าลังคน ตลอดจนกิจกรรมที่สอดคล้องกัน
เพื่อบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

บาร์นาด (ประพันธ์ สุริหาร. 2532: 36; อ้างอิงจาก Barnard. 1972) กล่าวว่า องค์กรเป็น
ระบบความร่วมมือระหว่างบุคคล ซึ่งมีความรู้สึก วิจารณญาณและความมุ่งหมาย 

ไวร์ ไดม๊อค (ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์. 2540:2; อ้างอิงจาก White I. Dimock. 1996) กล่าวว่า 
องค์กรเป็นการจัดบุคคลให้ร่วมกันปฏิบัติงานโดยมีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นส่วนสัด 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยราบร่ืน และบังเกิดความพอใจทั้งฝ่ายผู้ปฏิบัติงาน และฝ่ายที่จะ
ได้รับประโยชน์จากผลงานนั้น 

โดยสรุปแล้ว องค์กร คือ การที่กลุ่มบุคคลมารวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
อย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน และด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันอย่างมีขั้นตอน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น โดยมีทั้ง องค์กรท่ีแสวงหาผลก าไร คือองค์กรที่ด าเนินกิจกรรมเพื่อการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ และ องค์กรที่ไม่
แสวงหาผลก าไร คือองค์กรที่ด าเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหลัก เช่น สมาคม สถาบัน 
มูลนิธิ เป็นต้น  
 

1.2 การเรียนรู้ในองค์กร 
มีผู้ให้นิยามของค าว่า “การเรียนรู้” ไว้ดังนี ้
สมบูรณ์ ศาลยาชีวิน (2526: 123) กล่าวถึงการเรียนรู้ว่า เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม อันเกิดจากการฝึกหัดหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงตนเอง
เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ครอบคลุมกับระบบ
ต่าง ๆ ของร่างกาย รวมท้ังอารมณ์ ทัศนคติและการปรับตัวทางสังคม 

สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2533: 28) กล่าวว่า การเรียนรู้หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอัน
เนื่องมาจากการได้รับสิ่งเร้า และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวควรมีลักษณะถาวรพอสมควร 
ซึ่งก็คือ การได้รับประสบการณ์นั่นเอง 

มาร์ควอด์ท (บุปผา พวงมาลี. 2542: 15; อ้างอิงจาก Marquardt. 1994) กล่าวถึงการ
เรียนรู้ว่าเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการได้รับลักษณะนิสัย ความรู้และทัศนคติทั้งหลาย ท าให้
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บุคคลมีการปรับตัวทั้งในด้านส่วนตัวและทางสังคม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นย่อมมีความรู้
ความสามารถ 

จากความหมายที่กล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ดั้งเดิมไปสู่พฤติกรรมที่คาดหวังที่ค่อนข้างม่ันคงถาวรโดยอาศัยประสบการณ์และการฝึกหัด การ
สังเกตจากการกระท าของตัวแบบที่ได้รับการเสริ มแรง หรือการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการ
ตอบสนอง ไม่ใช่พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวหรือเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว เช่น การเจ็บป่วย ผล
จากการใช้ยา หรือความเม่ือยล้าอ่อนเพลีย และไม่ใช่พฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น วุฒิภาวะ 
ปฏิกิริยาสะท้อนต่างๆ เป็นต้น 
  

1.3 ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ความหมายของค าว่า "องค์กรแห่งการเรียนรู้" ในความเข้าใจของนักวิชาการหลายท่าน ซึ่ง

อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไป แต่ในภาพรวมของทุกคนต่างมองภาพความส าเร็จเป็นภาพ
เดียวกัน คือ ต้องการเห็นบุคลากรทุกระดับในองค์กรเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนทั้งในระดับตนเอง ผู้อื่น องค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามล าดับ ซึ่งผู้ศึกษาได้
รวบรวมความหมายไว้ดังนี้ 

เซนกี (บุปผา พวงมาลี. 2542: 9-10; อ้างอิงจาก Senge. 1990: 3, 14) ได้ให้ความหมาย
ของ "องค์กรแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นองค์การที่คนมีการขยายขอบสมรรถนะขององค์การ เพื่อสร้างผล
ที่ต้องการอย่างแท้จริงได้และผู้คนในองค์การต่างเรียนรู้วิธีการอย่างแท้จริงได้และผู้คนในองค์การ 
ต่างเรียนรู้วิธีที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องแก่สมาชิกทุกคน เป็นองค์การที่ปฏิรูปโดยต้อง
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีดีและกระตุ้นทุกคนให้เรียนรู้ 

จ าเรียง วัยวัฒน์และคณะ (2540: 11) องค์กรเรียนรู้เป็นองค์กรที่มีการมุ่งเน้นในการ 
กระตุ้นเร่งเร้า และจูงใจ ให้สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา เพื่อขยายศักยภาพของตนเองและขององค์กร ในการที่จะลงมือปฏิบัติภารกิจนานัปการ
ให้ส าเร็จลุล่วง โดยอาศัยรูปแบบของการท างานเป็นทีม และการเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจน มีความ
เข้าใจเชิงระบบที่จะประสานกัน เพื่อให้เกิดความได้เปรียบที่ยั่งยืนต่อการแข่งขัน ท่ามกลางกระแส
โลกาภิวัฒน์ตลอดไป  

เพ็ดเลอร์  เบอร์ยอน และ บอยเดล (Pedler, Burgoyne & Boydell. 1991) ได้ให้
ความหมายของ "องค์กรแห่งการเรียนรู้" ว่าเป็นองค์กรที่เอื้ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่
สมาชิกทุกคน และมีการปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ที่มี
ลักษณะเอื้อและกระตุ้นให้ทุกคนเรียนรู้ร่วมกัน 

มาร์ควอด์ท และ เรโนล์ด (Marguardt; & Reynolde. 1994) ได้ให้ความหมายของ "องค์กร 
แห่งการเรียนรู"้ ว่าเป็นองค์กรที่มีบรรยากาศที่กระตุ้นการเรียนรู้ของบุคคล และกลุ่ม ให้เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยใช้กระบวนการคิด วิพากษ์วิจารณ์ เพื่อความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น มีวิธีการเรียนรู้ที่เป็น
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พลวัต โดยอาศัยการเรียนรู้ การจัดการ และการใช้ความรู้เป็นเครื่องมือไปสู่ความส าเร็จ ควบคู่ไปกับ
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

สมิต สัชฌุกร (2541) ได้ให้ความหมายของ "องค์กรแห่งการเรียนรู้" ว่าเป็นองค์กรที่ 
สามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะ อันจะน าไปสู่ความก้าวหน้า
ในการด าเนินกิจการเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

เสาวรส บุนนาค (2543) ได้สรุปความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ว่า หมายถึง องค์กร 
ที่มีการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง กระตุ้น อ านวยความสะดวกให้บุคลากรได้ขยายขอบเขนการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ้ม ระดับองค์กร โดย
บุคลากรได้น าสิ่งที่องค์กรสนับสนุนด้านการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองและทีมงาน เพื่อน
น าไปสู่จุดหมายร่วมกันขององค์กร โดยการาน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการเรียนรู้ 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2544) องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การที่สมาชิกในองค์การมีความ
ตื่นตัวและมีแรงบันดาลใจที่พัฒนาศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่อง มีความคิดระเริ่มที่จะสร้างสรรค์สิ่ง
แปลก ๆ ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับองค์การ มีความสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกตัว
องค์การเอง โดยภาพรวมก็จะเป็นองคากรที่มุ่งจะแสวงหาความเป็นไปได้ และโอกาสเพื่อการพัฒนา 
เพื่อความเติบโต และเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

จากความหมายของ "องค์กรแห่งการเรียนรู้" ที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า องค์ 
กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การที่เอื้อให้บุคลากรในองค์การมีโอกาสทีจะพัฒนาตนเองและผู้อื่นอยู่
ตลอดเวลา โดยใช้แนวทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นมิติในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนใน
องค์การให้เกิดจิตส านึกร่วมกันที่จะเรียนรู้กับผู้อื่นอย่างาจริงใจ มีการแบ่งปัน และถ่ายทอดความรู้ซึ่ง
กันและกัน 

 
1.4 แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 แนวคิด “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) มีต้นก าเนิดมาจากงานเขียนของ 
Chris Argyris (1997) ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาซึ่งได้เสนอแนวความคิดด้านการศึกษาและ
พฤติกรรมองค์การของมหาวิทยาลัยฮาร์วาด ต่อมาในปี 1978 Chris Argyris ได้เขียนผลงาน
ร่วมกับ Donald Schon ศาสตราจารย์ด้านปรัชญาแห่ง MIT ถือได้ว่าเป็นต าราเล่มแรกที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับ Learning Organization ซึ่งได้ใช้ค าว่า “การเรียนรู้เชิงองค์การ” (Organization Learning 
หรือ OL) ซึ่งหมายถึง การเรียนรู้ของคนท้ังหลายท่ีเกิดขึ้นในองค์การ  
 

 “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) เกิดขึ้นครั้งแรกในหนังสือที่ Hayes 
เป็นบรรณาธิการ และได้เผยแพร่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเม่ือปี 1988 ได้เผยแพร่ ในประเทศ
อังกฤษ ลงในหนังสือที่ Pedler เป็นบรรณาธิการ ต่อมา Peter M.Senge ได้สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้โดยการเขียนผลงานออกเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับกันจนถึงปัจจุบัน 
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คือ หนังสือ The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization (1990) 
โดยหนังสือเล่มนี้ Senge ใช้ค าว่า Learning Organization แทนค าว่า Organization Learning ซึ่ง
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง วินัย 5 ประการ ที่จะน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎี ต่อมาในปี 
1994 Senge ได้ออกหนังสือเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวินัย 5 ประการ ในชื่อ The Fifth Discipline 
Field book : Strategies and Tools for Building a Learning Organization (1994) เพื่อให้
ข้อแนะน าและแนวทางที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในองค์การ และในปี 1998 
Senge ได้ออกหนังสืออีกเล่มชื่อ The Fifth Discipline Challenge : Mastering The Twelve 
Challenge to Change in Learning Organization (1998)  

การเกิดขึ้นของประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ของงาน 
อย่างต่อเนื่องนั้น จะเป็นผลลัพธ์ส าคัญที่ได้มาจากองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งใน
การบริหารงานยุคใหม่ ช่วยให้องค์กรมีความเป็นเลิศ มีความเก่ง และสมบูรณ์แข็งแกร่ง รวมทั้ง
พร้อมที่จะฝ่าวิกฤติ สามารถเผชิญภาวะการแข่งขันทุกรูปแบบ และมีความไก้เปรียบที่ยั่งยืน
ตลอดไป (จ าเรียง วัยวัฒน์. 2540: 13)  

ปีเตอร์ เซนกี (Peter Senge. 1990) ได้ให้แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ไว้ 5 
ประการ ซึ่งเขาได้มองเห็นศูนย์กลางของการเรียนรู้สู่องค์การแห่งการเรียนรู้โดยได้น าเสนอประเด็น
ค าถามจากทฤษฎีและการปฏิบัติไปสู่การพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้ 

1. ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) 
2. แบบแผนความคิด (Mental Models) 
3. วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 
4. การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) 
5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 

 
 1.4.1 ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery)  

ปัจเจกบุคคลจะต้องมีความรอบรู้แห่งตน เพื่อให้เก่งในทุก ๆ ด้าน ทั้งเก่งในการ
เรียนรู้ เก่งคิด และเก่งท า การเก่งในการเรียนรู้ ก็คือ มีปฏิภาณ ไหวพริบและความเพียรพยายาม
ตั้งแต่เยาว์วัยในการใฝ่รู้ จนก้าวเข้าสู่วัยท างานแล้ว ก็ยังประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
เพราะตระหนักดีว่า ภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์นี้เป็นโลกแห่งการเรียนรู้ เป็นโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ 
(Knowledge Based Economy) จ าเป็นต้องเรียนรู้ให้ทันการ และยังต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) เลยทีเดียว และการเรียนรู้นี้ก็จะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ปัจเจก
บุคคลบรรลุถึงซ่งความเป็นเลิศนี้ได ้

เมื่อแต่ละคนได้ฝึกปฏิบัติจนบรรลุถึงความรอบรู้นี้แล้ว และได้มีโอกาสมารวมกัน
เป็นทีมงาน ก็จะส่งผลให้ทีมงานนั้นยิ่งมีความเป็นเลิศมากขึ้น และจะเป็นทีมงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็น
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พื้นฐานขององค์การเรียนรู้ไปสู่เป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่จะรับผิดชอบกระท าการใด ๆ ก็ล้วนแต่ประสบ
ความส าเร็จได้อย่างดียิ่ง 
  
คุณลักษณะของความรอบรู้แห่งตน 
 1. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นเรื่องที่ส าคัญมาส าหรับการมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดย        
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช (2547: 16-17) กล่าวว่า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไปได้ไกลโดยการรับแรงดึง 
(Tension) เปรียบเสมือนมีมือดึงออกจากกันระหว่างภาพปัจจุบัน (Status Goal) เป็นภาพอนาคต 
(Vision) ที่ดึงไปข้างหน้า แล้วเหมือนมีหนังยางดึงอยู่ระหว่างภาพปัจจุบันกับภาพอนาคต 
เพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งดันไปเท่าไร ก็จะยิ่งมีแรงดึงกลับมาที่เดิม เรียกว่า Creative Tension เป็นการ
มีปฏิวัมพันธ์ระหว่างความคิดที่มีอยู่ กับความคิดใหม่ท่ีจะมุ่งไปได้ 
 อารี รังสินันท์ (2537: 29-31) ได้อ้างถึงทฤษฎีของกิลฟอร์ดที่ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น
ความสามารถในการคิดอย่างหลากหลายซึ่งเรียกว่า การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) 
โดยมีการแจกแจงองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
 1.1 ความคิดคล่อง (Fluency) หมายถึง ปริมาณของความคิดได้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
สถานการณ์ใด สถานการณ์หนึ่ง โดยไม่ซ้ ากัน แล้วน าเอาความคิดที่ได้ทั้งหมดมาพิจารณา
เปรียบเทียบกันว่า ความคิดใดเป็นความคิดที่ดีที่สุด และให้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุดโดยค านึงถึง
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา เช่น ประโยชน์ที่ได้ เวลา การลงทุน ความยากง่าย เป็นต้น 
 1.2 ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง กลุ่มหรือประเภทของความคิดที่ได้ ซึ่งจะเป็น
การเสริมให้ความคิดคล่องมีความแปลกแตกต่างออกไป หลีกเลี่ยงการซ้ าซ้อนหรือเพิ่มคุณภาพ
ความคิดให้มากขึ้น ด้วยการจัดแบ่งหมวดหมู่โดยมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 1.3 ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ความหมายที่มีลักษณะใหม่แตกต่างไปจาก
ความคิดพื้น ๆ โดยทั่วไป เป็นความคิดที่เกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาดัดแปลงให้ เป็นความคิด
ใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ บ่อยครั้งที่ความคิดริเริ่มจ าเป็นต้องอาศัยความคิดจินตนาการที่คิดสร้าง 
และพยายามให้เกิดผลงานด้วย 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของบุคคล ในการคิดใหม่เพื่อน ามาเสริมสิ่งเดิมให้ดี
ขึ้น หรือเพื่อให้เกิดผลผลิตใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนโดยเป็นการรวบรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
ประสบการณ์ และภูมิปัญญาจากแหล่งอื่น น ามาเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและ
ทางเลือกใหม่ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อน าไปสู่ผลผลิตใหม่ในสาขาวิทยาการต่าง ๆ 
หรืออาจเป็นเพียงกระบวนการใหม่ ๆ ไปสู่ผลผลิตที่มีอยู่เดิมนั่นก็เป็นได้ เป็นการมีนวัตกรรมนั่นเอง 
ซึ่งการมีนวัตกรรม ก็คือการน าเอาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไปด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะ
เป็นการผลิต การบริหาร การจัดการ การสร้างระบบ ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบงาน
ต่าง ๆ เพื่อน าออกสู่ลูกค้าทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การ (วีรวุธ มาฆะศิรานนท์. 2543: 
111-112)
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 2. การเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ การที่บุคคลซึ่งเป็นหน่วยขององค์การให้ความ
สนใจที่จะเรียนรู้สิ่งที่ตนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเชี่ยวชาญสูงสุดในภารกิจ
ของตน การเรียนรู้นั้นต้องกระท าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อท าภารกิจของตน
ให้ดีที่สุด กล่าวได้ว่าองค์การจะเรียนรู้ได้ก็ต้องมีบุคลากรที่เป็นบุคลากรที่เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Person) เป็นเงื่อนไขส าคัญ (วิจารณ์ พานิช. 2547: 6) 
 มาร์ควอด์ท (บดินทร์ วิจารณ์. 2548: 109; อ้างอิงจาก Marquardt. 1994) ได้ยกตัวอย่าง
การเรียนรู้พัฒนาตนเอง โดยยึดหลักสองประการ คือ การศึกษาด้วยตนเอง หรือการเรียนรู้ใน
ประเด็นท่ีต้องการและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 การศึกษาด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นไปที่การศึกษา
ด้วยตนเอง (Self study) และเสริมด้วยการฝึกอบรมเฉพาะทางเพื่อเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติพร้อม ๆ ไปกับการพัฒนาทักษะของตน ทั้งนี้เพราะความต้องการของแต่ละคนมักถูกก าหนด
มาจากงานที่ได้รับมอบหมายอยู่ขณะน้ัน การพัฒนาบุคลากรจึงควรเป็นไปตามความต้องการของแต่
ละบุคคล 
 หนทางที่น าไปสู่ความเป็นเลิศหนทางหนึ่งก็คือ การพัฒนาทักษะด้านอภิญญา 
(Metacognitive skills) เนื่องจากทักษะนี้ จะเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ของแต่ละ
คน ยิ่งมีทักษะทางด้านปริญญามากเท่าใด ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะก้าวไกลได้ทันความ
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม 
 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความส าคัญยิ่งกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ (รวมถึงการ
พิจารณาไตร่ตรอง) การเรียนรู้ประเภทนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของบุคคล และองค์การ
ในทุกระดับ ดังนั้นการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์การจึงพยายามปรับการเรียนรู้แบบเดิม ๆ ไปเป็นการเรียนรู้
เชิงปฏิบัติในทุกสภาพแวดล้อมการท างาน 
 3. วิสัยทัศน์ส่วนตัว ท าให้บุคคลในองค์การมีเป้าหมายที่จะเป็นแนวทางในการคิดในการ
ปฏิบัติงาน วิสัยทัศน์ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และมีพลังอันจะน าไปสู่การการสร้างผลผลิตที่
มีคุณภาพสูง นอกจากนี้แล้ว ยังท าให้กระบวนการและความพยายามในการเรียนรู้ที่จะมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศนั้นด าเนินต่อไป แม้ว่าจะประสบอุปสรรคบ้างก็ตามที 
 วันทนา เมืองจันทร์ (2542: 32-33) ได้กล่าวถึง การก าหนดวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลไว้ว่า 
 3.1 ให้พิจารณาถึงอดีตที่ผ่านมา โดยจัดเหตุการณ์ในอดีตที่ส าคัญมาไว้เป็นส่วน ๆ แล้ว
บันทึกรูปแบบ และเนื้อหาส าคัญของเหตุการณ์นั้น ๆ โดยบันทึกจุดเด่นของช่วงเวลที่เกิดขึ้นก่อน 
 
 3.2 ใช้เหตุการณ์ที่ส าคัญ ๆ ในอดีตเป็นฐาน และช่วยกันตัดสินใจว่าสิ่งใดที่ตัวเองและคน
ใกล้ชิดอยากให้เป็นไปในอนาคต และถ้าสิ่งนั้นเหมาะสมที่สุดแล้ว มันก็ควรจะเกิดขึ้นโดยใช้การ
พิจารณา 
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 3.3 ก าหนดช่วงเวลาลงในแผนงานระยะยาว แล้วน าเอาตัวเองลงในกรอบของช่วงเวลาใน
อนาคตนั้น เพื่อเรียนรู้ถึงโอกาสของความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ในช่วงเวลานั้น เพื่ออธิบายผลที่จะ
ได้รับให้เป็นรูปธรรม มีการแสดงความรูสึก และพูดคุยถึงความส าเร็จในอนาคต และตั้งใจที่จะท าให้
เป็นจริงให้ได้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการประเมินสิ่งที่ได้ท าไปตามแนวทางวิสัยทัศน์และระยะเวลา 
 3.4 เขียนเป็นรายงาน หรือบันทึกความจ า หรือเรื่องราว ซึ่งสามารถอธิบายเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลาในอนาคตได้ 
 3.5 ทดสอบสมมติฐานกับบุคคลอื่น โดยจัดเรียงสมมติฐานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์
เป็นข้อ ๆ และซักถามผู้แนะน าที่ใกล้ชิดว่าเขามีปฏิกิริยาอย่างไรต่อสมมติฐาน 
 3.6 ลงมือปฏิบัติเพื่อให้วิสัยทัศน์บรรลุตามผลที่ก าหนดไว้ โดยใช้วิริยะ อุตสาหะและความ
เพียรพยายาม อย่าย่อท้อเมื่อพบอุปสรรคต่าง ๆ  
 พีรวัส จารุดุล กล่าวถึงสู่ความเป็นเลิศว่า มีความเป็นตัวของตัวเอง สร้างรรค์ผลที่
ปรารถนามีศักยภาพของตน 
 สรุปแล้วค าว่า ความรอบรู้แห่งตน ก็คือความสามารถเฉพาะบุคคลที่มีส่วนช่วยในการ
พัฒนาองค์การให้เกิดความส าเร็จด้วยจิตส านึกปฏิภาณไหวพริบ มีวิสัยทัศน์ สามารถเรียนรู้ด้วย
ข้อมูลในการหาข้อเท็จจริงและเหตุผลในการพัฒนาทักษะให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
 
 2. แบบแผนความคิด (Mental Models) 

เซนกี (สุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์. 2547: 35; อ้างอิงจาก Senge. 1990) กล่าวว่า แบบแผน
ความคิด (Mental Models) เป็นแบบแผนทางความคิดและจิตส านึกของบุคลากร ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อน
พฤติกรรมของคนในองค์กรนั้น ๆ และตั้งสมมติฐานและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น องค์กรแห่งการ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ เม่ือบุคลากรมีแบบแผนทางความคิด และสะท้อนภาพที่ถูกต้อง เป็นการพัฒนา
แบบแผนความคิดที่มุ่งส่วนรวม 
 ลือชัย พันธ์เจริญกิจ (2540: 13) ได้กล่าวถึง  แบบแผนความคิดว่าบุคคลรับรู้และเข้าใจใน
งานที่ท าไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่า ๆ มีรูปแบบความคิดโลกทัศน์ตามความเป็นจริง 
 วิโรจน์ สารัตนะ (2545: 9) ได้กล่าวถึง  แบบแผนความคิดว่า การสร้างสิ่งที่ เกิดขึ้นใน
องค์การจะท าให้สมาชิกมีการตื่นตัว ท าให้เกิดแรงจูงใจภายในเป็นไปตามทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎี
ภาวะผู้น าความคิดเข้าใจมุมมองวิธีคิดของตน ในแต่ละคนที่มีต่อโลกในแต่ละเรื่องแต่ละด้านเป็น
ประสบการณ์ที่ได้รับสั่งสมมา มีผลต่อพฤติกรรม ค่านิยม เจตคติ ที่มีต่อบุคคลสรรพสิ่งและ
สถานการณ์ทั้งหลาย วิธีนี้ฝึกฝนให้ได้เข้าใจแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราเชื่อ กับสิ่งที่เราปฏิบัติ ทักษะ
ความคิด การวางแผน และทักษะในการเรียนรู้ที่มีผลต่อความคิด ความอ่านของตน ผ่านทักษะการ
คิดใคร่ครวญ (Reflection skills) ทักษะการสืบค้น (Inquiry skills) ในการปฏิบัติงานต้องใช้ทักษะทั้ง 
2 อย่างนี้เป็นแนวคิดใหม่ ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง และมักขัดกับกลุ่มอ านาจหรือความเคยชินที่
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มีอยู่เดิมโดยบุคคลมักจะคิดอยู่ในด้นเดียว หรือมุมมองเดียวแต่วินัยนี้มองโลกในหลาย ๆ มุมมอง
เป็นการลดอคติในใจ 
 แบบแผนความคิดที่จะพัฒนาสมองให้เห็นภาพในด้านท่ีถูกต้องมี 2 ประการ 
 1. มีการวางแผนในการท างานแต่การวางแผนนั้นต้องมีลักษณะเปํนการเรียนรู้ตลอดเวลา 
ต้องปรึกษาหารือกันเป็นประจ า 
 2. ทุกคนต้องมีลักษณะในการคิดไตร่ตรองสิ่งที่ท าไปแล้วต้องรู้และคิดว่าเหตุใดจึงท า
เช่นน้ันและถ้าท าอีกครั้ง จะปรับแก้ตรงไหน นอกจากนี้ยังต้องมีทักษะในการสืบค้นปัญหาและข้อมูล
เพื่อแก้ไข 
 ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์ (2548) ได้กล่าวถึงลักษณะแบบแผนความคิดที่เกิดขึ้นในองค์กรไว้ 3 
แบบ 
 1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) การที่คนในองค์การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การ
ท างานจะช่วยในการพัฒนาการท างานของคนในองค์การให้ดียิ่งขึ้น ง่ายขึ้น ท าให้มีวิธีการแปลกใหม่
ในการท างาน ไม่น่าเบื่อ ส่งผลให้องค์การมีการพัฒนาในการที่จะแข่งขันกับองค์การอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2. การบริหารโอกาส (Change Opportunity) เป็นวิธีการคิดเพื่อที่จะแก้ปัญหา ในการที่จะ
เปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาสที่จะท าสิ่งใหม่ ๆ เพื่อที่จะแก้ปัญหานั้น เป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้
เป็นโอกาส ซึ่งการบริหารโอกาสต้องมีรูปแบบวิธีคิดที่ต้องให้ความส าคัญไปที่ระดับการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องที่เพียงพอที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในองค์การ 

 3. การพัฒนาองค์การ (Organization Development) เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร
แผนใหม่ ซึ่งพัฒนาขึ้นในช่วงต้น และช่วงกลางของศตวรรษที่ 20 โดยน าเทคนิคทางพฤติกรรม
ศาสตร์มาประยุกต์ในการแก้ไขปัญหา วางแผน พัฒนา และสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์การในมิติ
ต่าง ๆ อย่างได้ผล โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงองค์การเป็นสิ่ง
ส าคัญ และจ าเป็นต่อความอยู่รอด และการเจริญเติบโตของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

 สรุปได้ว่า แบบแผนความคิด เป็นประสบการณ์มุมมองของสมมติฐานทางปัญญาของ
บุคคล มีผลต่อพฤติกรรม เจตคติในโลกความเป็นจริงที่มีอิทธิพลต่อวิธีที่เราท าความเข้าใจโลก และ
วิธีที่เราท างาน เพื่อผลในอนาคตโดยมีทักษะ การคิด การวางแผน ทักษะการสืบคัน มาพัฒนางาน
ให้บรรลุความส าเร็จ  
   
 3. วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 
 วิสัยทัศน์ร่วม หมายถึง การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนท้ังองค์กร องค์กรแห่งการเรียนรู้ต้อง
เป็นองค์การที่สมาชิกทุกคนได้รับความเข้าใจในวิสัยทัศน์ขององค์กร และการพัฒนาให้มีวิสัยทัศน์
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สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้เกิดพลัง และแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน น าพาองค์กร
ไปสู่จุดหมายได้ในท่ีสุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2545: 392)  
 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของวิสัยทัศน์ร่วมไว้ ดังต่อไปนี ้

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2542: 10) กล่าวถึงวิสัยทัศน์ร่วมไว้ว่า เป็นความชัดเจนของภาพลักษณ์
จากความรู้สึกพึงปรารถนามีความมุ่งหวังเหตุผลและพันธกิจที่ทุกคนต้องร่วมกันบูรณาการให้บรรลุ
เป้าหมายเพื่ออนาคตขององค์กร

  

 พวงรัตน์ เกษตรแพทย์ (2543: 106) ได้ให้ความหมายของวิสัยทัศน์ คือ ภาพหรือสิ่งที่พึง
ปรารถนาในอนาคต อาจมีลักษณะในเชิงปรัชญาท่ีสามารถให้ทิศทางกับผู้น าที่จะน าองค์การไปสู่การ
ก าหนดภารกิจหลักที่มีความชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 วิโรจน์ สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ (นิตยา ด้วงประเสริฐ. 2550: 34; อ้างอิงจาก 
วิโรจน์ สารรัตนะ; และอัญชลี สารรัตนะ. 2545)กล่าวถึงวิสัยทัศน์ร่วมเช่นกันว่า คือการมีค่านิยมร่วม
เป็นไปตามหลักการของวัฒนธรรมองค์กร และการมีส่วนร่วมในการก าหนดค่านิยมร่วม จะท าให้มี
ความผูกพันกับองค์กรก่อให้เกิดการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์องค์กร (Corporate Vision) เป็นความ
มุ่งหวังขององค์กรที่ทุกคนต้องร่วมกันบูรณาการให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นให้จงได้ในอนาคต หรือเป็น
วิสัยทัศน์ส่วนตัวมีการเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร มีความเป็นปึกแผ่นม่ันคง เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นการปรับแนวคิดของแต่ละคนเข้าหากัน การสร้างและสานวิสัยทัศน์
ร่วมขององค์กรเป็นการท าให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจภารกิจ (Mission) และค่านิยม (Value) ของ
องค์การ เพื่อให้บุคลากรรู้ว่าก าลังจะท าอะไรเพื่อองค์กรแต่ละคนในองค์กร อาจมีวิธีการที่แตกต่าง
กันไปในการบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของสมาชิกทั้งองค์กร 
 มาร์ควอด์ท (บดินทร์ วิจารณ์. 2544: 135; อ้างอิงจาก Marquardt. 1994) ได้ให้เหตุผลที่
สนับสนุนความส าคัญของการสร้างวิสัยทัศน์ไว้ 4 ประการ 
 ประการแรก: การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมจะก่อให้เกิดศูนย์รวม และพลังแห่งการเรียนรู้ซึ่งการ
เรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์ และมีพลานุภาพที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือคนในองค์การทราบดีว่าสิ่งนั้นจะสร้าง
ความส าเร็จให้กับพวกเขาอย่างแท้จริง 
 ประการที่สอง: วิสัยทัศน์นั้นมีความหมายต่อทุกคน เพราะนอกจากจะเป็นตัวแทนของ
ความหวัง และฝันแล้ว ยังเป็นสิ่งที่น าไปสู่การปฏิวัติ สามารถตรวจสอบมุมมองความคิดของตนเอง
และมีเหตุผลที่ยอมรับการคิด และแนวปฏิบัติใหม่ ๆ  
 ประการที่สาม: วิสัยทัศน์เป็นตัวฉุดดึงให้เราก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์การ และ
วิสัยทัศน์ร่วมก็สนับสนุนให้เกิดความกล้าที่จะเสี่ยงและท าให้เกิดนวัตกรรม 
 ประการที่สี่: ความหมายและค่านิยมร่วม (Shared Values and Meaning) มีความส าคัญ
ต่อการก าหนดประเภทของความรู้ท่ีองค์การต้องการจะจัดเก็บ และถ่ายโอน 
 วิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นตัวแทนที่ก าหนดการวางแผน การด าเนินการ และเป็นตัวชี้น าผล
ของงาน ไม่มีองค์การใดที่ประสบความส าเร็จ หรือยิ่งใหญ่โดยปราศจากการมีวิสัยทัศน์ร่วม ฉะนั้น 
เม่ือองค์การมีความชัดเจนในวิสัยทัศน์ร่วมแล้ว ก็ต้องมีการสานวิสัยทัศน์โดยทุกคนในองค์การต้อง
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ได้รับรู้ และเข้าใจ รวมถึงการช่วยกันพัฒนาวิสัยทัศน์ขององค์การให้ด าเนินต่อไปด้วยความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย 
 สรุปแล้ว วิสัยทัศน์ร่วมเป็นภาพในอนาคตที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในองค์กร เป็นสิ่งจ าเป็นต่อ
ผู้น าทุกคนซึ่งจะช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจทุกอย่างขององค์กรให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน สิ่ง
เหล่านี้จะกลายเป็นพันธะผูกพันของทุกคนในองค์กรที่จะน าไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 4. การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) 
 กรมวิชาการ (นิตยา ด้วงประเสริฐ. 2550: 37; อ้างอิงจาก กรมวิชาการ. 2544) การเรียนรู้
เป็นทีม (Team Learning) เป็นการเรียนรู้ในระหว่างการท างานของทุกคน โดยเน้นที่ความเป็นระบบ 
จะต้องมีวิจารณญาณร่วมกันตลอดเวลาว่าก าลังท าอะไร จะท าให้ดีขึ้นได้อย่างไร จึงจะช่วยเพิ่ม
คุณค่าแก่ผู้เรียน และการพัฒนาแก่องค์กรที่เป็นสถานศึกษา จะท าให้กลุ่มคนมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือ เกื้อกูล มีความสามัคคีและเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน มีการสร้างภาวะผู้น า (Leadership) แก่ผู้น าในองค์กรทุกระดับซึ่งจะเป็นพลังให้เกิด
ความส าเร็จ 
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2542: 11) กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นทีมเป็นพลังปัญญามาจากทักษะการคิด 
การท างานร่วมกันของคณะมาจากความรู้สึกและเหตุผล มีรายละเอียดท่ีปฏิบัติร่วมกัน 
 กรมวิชาการ (2545: 36) กล่าวถึงการเรียนรู้เป็นทีมว่าเป็นการท างาน เป็นทีมที่มีวิธีการ
ส าคัญ ได้แก่ 
 1. การเสวนาเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน สมาชิกยอมรับเหตุผลและข้อคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน 
 2. การอภิปรายโดยมีการจัดเตรียมข้อสมมติฐานและทางเลือกไว้ล่วงหน้า 
 3. การบริหารงานเป็นทีมโดยมีผู้น าหรือหัวหน้าทีมเป็นผู้ด าเนินการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ความส าเร็จ หรือความผิดพลาดร่วมกัน 
 วิโรจน์ สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ (2545 อ้างถึงใน นิตยา ด้วงประเสริฐ, 2550: 38)
กล่าวถึงการเรียนรู้เป็นทีมไว้ว่าเป็นไปตามหลักการความร่วมมือ หลักการกระบวนการกลุ่มเชื่อว่า
สมาชิกเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันต้องเป็นไปทั้งองค์กร เป็นการ
เน้นการท างานสร้างบรรยากาศให้สมาชิกทุกคนในองค์กรท างานร่วมกันเป็นทีม การท างานเป็นหมู่
คณะโดยทุกคนในทีมงาน จะต้องมีวิจารณญาณร่วมกันอยู่ตลอดเวลาว่าก าลังท าอะไร และจะท าให้ดี
ขึ้นได้อย่างไร สมาชิกทุกคนในทีมเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเสมือนการเรียนรู้ ในระหว่างการ
ท างานต้องเน้นความเป็นระบบ อะไรจะต้องเรียนรู้ก่อนอะไรหลังและเติบโตพร้อม ๆ กัน ประเด็น
ส าคัญอยู่ที่จะสะกิดความอยากรู้ หรือจิตส านึกที่ก่อให้เกิดความต้องการของแต่ละคนให้กลายเป็น
การเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ขององค์กรเป็นส่วนรวมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และ
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ช่วยเกื้อกูล สามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ขยันคิด ขยันรู้ ขยันท า เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิด
ความส าเร็จของทีมงานอย่างมรประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 เซนกี (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. 2544: 45; อ้างอิงจาก Senge. 1994) ให้ความเห็นว่า การ
เรียนรู้เป็นทีมมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
 1. สมาชิกของทีมต้องมีความสามารถในการคิด ตีปัญหาหรือประเด็นพิจารณาให้แตก 
หลายหัวร่วมกันคิด ย่อมดีกว่าการให้บุคคลคนเดียวคิด 
 2. ภายในทีมต้องมีการท างานที่สอดประสานกันเป็นอย่างดี คิดในสิ่งที่ใหม่และแตกต่าง มี
ความไว้วางใจต่อกัน 
 3. บทบาทของสมาชิกทีมหนึ่งที่มีต่อทีมอื่น ๆ ขณะที่ทีมหนึ่งสมาชิกเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
การประพฤติปฏิบัติของทีมนั้นยังส่งผลต่อทีมอื่น ๆ ด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้มี
พลังมากขึ้น 
 ในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมนั้น จะแบ่งออกเป็นวิธีกานการเรียนรู้ที่ส าคัญ 5 ประการ คือ 
 1. ใช้การเสวนา (Dialogue) เป็นวิธีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันของคนใน
องค์การ ให้คนในองค์การสามารถแสดงความคิดเห็นและมุมมอง เพื่อให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและ
กัน 
 2. ใช้การอภิปราย (Discussion) คล้ายกับการเสวนา แต่จะเป็นทางการมากกว่า ต้องมี
การเตรียมข้อมูลสมมติฐานหรือทางเลือกต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า เพื่อน ามาอภิปรายกัน 
 3. ใช้เทคนิคของการบริหารงานเป็นทีม (Team Management) เป็นการใช้ความสามารถ
ของหัวหน้าทีมในความเป็นผู้น า (Leadership) มาช่วยในการบริหารงานโดยที่ผู้น าต้องมีความ 
สามารถในการจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ เป็นศิลปะและทักษะใน
การบริหารที่ส าคัญยิ่งของผู้น าองค์กร และผู้บริหารองค์กรทุกระดับในการที่จะน าองค์ก รไปสู่
ความส าเร็จ 
 4. ใช้เทคนิคของการบริหารโครงการธุรกิจ (Business Project Management) เป็น
กระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยจะต้องมีการก าหนดหัวหน้า และสมาชิกของโครงการ มี
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดชัดเจน มีการก าหนดกิจกรรม และผู้รับผิดชอบส าหรับแต่ละกิจกรรม 
 5. ใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีลักษณะพิเศษคือ 
เป็นการเรียนรู้ในระหว่างการท างาน (On the Job Training) ช่วยให้ผู้เรียนรู้มองเห็นภาพในการ
ท างาน และปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานได้ดียิ่งขึ้น วิธีการนี้จะได้ผลในเชิงปฏิบัติค่อนข้างสูง มี
ค่าใช้จ่ายต่ าและมีข้อควรค านึงถึงคือความเป็นระบบในการศึกษา ต้องมีการก าหนดการเรียนรู้ไว้
ด้วยว่าต้องเรียนรู้อะไรก่อนหลัง และองมีการวัดผลการเรียนรู้ด้วย 
 สรุปในเรื่องการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมว่า  เป็นกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถของทีม 
มีการพูดคุยเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการอภิปรายของผู้คนในองค์กรเพื่อให้
สมาชิกในทีมได้เรียนรู้ มองเห็นภาพ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง 
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 5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 
 การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการท าความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ โดยมองเห็นภาพรวมทั้งหมด 
และแยกย่อยไปในแต่ละจุดไปด้วยกัน วินัยในข้อนี้จะช่วยให้บุคคลและทีมงานแก้ปัญหาด้วยความ
เข้าใจในสิ่งต่าง ๆ อย่างสัมพันธ์กัน 
 พีระวัส จารุดุล (2541: 20) กล่าวถึง การคิดอย่างเป็นระบบว่าเป็นความกระจ่างใน
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เป็นแนวทางในการบูรณาการขึ้นเป็นความรู้ใ หม่ ท าให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2542: 9) กล่าวถึงการคิดและเข้าใจเชิงระบบว่าเป็นระบบความเข้าใจ
เกี่ยวกับความต่อเนื่องภายในและความสัมพันธ์ภายนอก เป็นระบบภายในตัวเอง มีความสัมพันธ์
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและขจัดปัญหา การยึดติดจะปิดกั้นและท าให้เกิดจุดบอดขององค์กร 
 ลักษณะการคิดอย่างเป็นระบบที่ดี ได้แก่ (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. 2544: 48)  

1. คิดเป็นกลยุทธ์ โดยมีความชัดเจน ความแน่วแน่ในเป้าหมาย มีแนวทางที่หลากหลาย  
 2. คิดทันการ โดยเป็นการคิดที่ไม่ชาเกินการ มองเห็นความจริง บางทีชิงปฏิบัติก่อนที่
ปัญหาจะเกิด 
 3. คิดเล็งโอกาส คิดมองว่าในทุกปัญหามีโอกาส ไม่ย่อท้อ มองให้ได้ประโยชน์ 
 
 ขั้นตอนของความคิดและเข้าใจเชิงระบบมีดังนี้ 
 1. พิจารณาถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 2. พิจารณาองค์ประกอบของกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะท า 
 3. พิจารณาถึงระบบ วิธีการ และเครื่องมือ 
 เซนกี (วิโรจน์ สารรัตนะ. 2544: 8-9; อ้างอิงจาก Senge. 1999) กล่าวถึงเรื่อง การคิดและ
เข้าใจเชิงระบบ ว่าเป็นไปตามทฤษฎีเชิงระบบ (System Approach) มองโรงเรียน เป็นระบบสังคม
มองอย่างภาพรวมไม่แยกส่วนจะเห็นภาพชัดเจนจะเป็นพลังการพัฒนาเป็นวินัยที่ส าคัญ คือมี
ความสามารถในการมองแบบองค์รวม (Holism) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง มี
ความคิดอย่างเป็นระบบ ทันต่อเหตุการณ์ หรือการคิดล่วงหน้าในแต่ละเรื่ องเป็นระบบ ที่เป็นการ
พัฒนาองค์กรและขั้นตอนท่ีถูกต้องของระบบน้ัน ๆ เพื่อให้ปัจเจกบุคคล หรือทีมงานมีความเข้าใจให้
ชัดเจนถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นการมองภาพรวมมากกว่ามองภาพเดี่ยว ๆ วินัยนี้จะ
ช่วยขจัดความสลับซับซ้อนขององค์กร เป็นกรอบการสร้างกระจ่างในความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
อย่างเป็นแบบแผน สามารถท าความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั้งเป็นองค์รวมและส่วนย่อย 

สรุปแล้วการคิดและเข้าใจเชิงระบบ หมายถึง ความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดและการ
เชื่อมโยงกันของส่วนต่าง ๆ ทุกคนจะต้องมีความเข้าใจในองค์รวมและส่วนย่อย ต้องร่วมแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ 
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้

  

 การเรียนรู้เป็นท่ีมาของผลลัพธ์ต่าง ๆ ในองค์กร  ในการศึกษาของ มาร์ควอด์ท (บดินทร์ 
วิจารณ์. 2548: 65; อ้างอิงจาก Marquardt. 1994) ยังได้น าเสนอไว้ว่าองค์กรใดที่สามารถประสาน
ระบบย่อยทั้ง 5 นี้เข้าด้วยกัน ก็จะมีสมรรถนะที่ดีเยี่ยมที่จะสามารถท าให้เกิดสิ่งต่างๆ เหล่านี้ 

1. คาดการณ์ และปรับตัวให้เข้ากับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้รวดเร็ว 
ยิ่งขึ้น 

2. เร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการและบริการใหม่ ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
3. มีความช านาญในการเรียนรู้จากคู่แข่งและจากผู้ร่วมงานมากขึ้น 
4. ท าให้การถ่ายโอนความรู้จากส่วนหน่ึงขององค์กรไปยังอีกส่วนหน่ึงรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม 
5. เรียนรู้จากความผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
6. ใช้พนักงานทุกระดับให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
7. ลดเวลาในการด าเนินการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ลง 
8. กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้ทั่วทั้งองค์กร 
9. ดึงดูดพนักงานที่ดีที่สุดให้ท างานกับองค์กร 
10. เพิ่มความผูกพันและความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน 
จากผลลัพธ์ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ข้างต้น สามารถสรุปเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
1. การลดต้นทุนการผลิต (Cost Reduction) 
การลดต้นทุนการผลิต หมายถึง การท าให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ าสุดๆ และให้ใช้ปริมาณน้อย

สุดๆ จนถึงเลิกใช้ไปเลย หรือตัดงานที่ไม่จ าเป็นออกไป โดยรวมเป็นเป้าหมายในการลดต้นทุนการ
ผลิตทั้ง 5 ด้าน คือ 1) การลดความสูญเสีย (reduce waste) หรือพยายามลดสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ท าให้
เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า 2) เพิ่มผลิตภาพ (improve productivity) หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างคุ้มค่า 3) ประหยัดและยืดอายุการใช้ทรัพยากร (preserve resource) โดยพยายามใช้
ทรัพยากรให้ได้นานที่สุด 4) เพิ่มผลก าไร (increase profit) และ 5) มีความสามารถในการแข่งขัน 
(improve competitive standing) โดยมีศักยภาพที่จะพัฒนาสินค้าในการแข่งขันและมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จมากกว่าคู่แข่ง และหลักการของการท า Cost Reduction โดยส่วนใหญ่แล้วจะตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการลดปริมาณการใช้ทรัพยากร และการใช้ทรัพยากรจ าเป็นที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีตัวอย่างแนวทางการด าเนินการอยู่ 4 วิธีด้วยกัน (วิชัย อุตสาหจิต. 2009: ออนไลน์)  

วิธีที่ 1 การลดปริมาณของทรัพยากรที่บริโภค 
วิธีที่ 2 การใช้ทรัพยากรอื่นทดแทน 
วิธีที่ 3 การก าจัดหรือยกเลิกการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็น และ 
วิธีที่ 4 การปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม 
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2. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (Innovation Creating Capability) 
ความหมายของนวัตกรรม 

 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2549: 3-4) ให้ความหมายส าหรับค าว่านวัตกรรม 
(Innovation) นั้นมีรากศัพท์มาจากค าในภาษาลาตินว่า “Innovare” ซึ่งแปลว่า “ท าสิ่งใหม่ขึ้น” 
 นอกจากนี้ส่วนความหมายของนวัตกรรม ทางส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ให้
ความหมายไว้สองแนว คือ 
 ความหมายเชิงแคบ: นวัตกรรม คือ ผลผลิตของความส าเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีร่วมกับพลวัตของกิจกรรมทางสังคม 
 ความหมายเชิงกว้าง: นวัตกรรม คือ การปฏิบัติ หรือสิ่งต่างๆ ที่ใหม่ต่อตัวปัจเจกหรือ
หน่วยที่รับเอาสิ่งเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ การรวมเอากิจกรรมที่น าไปสู่การแสวงความส าเร็จเชิง
พาณิชย์ การสร้างตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการและบริการใหม่ การท าในสิ่งที่แตกต่างจากคน
อื่นโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาสและถ่ายทอดไปสู่
แนวความคิดใหม่ท่ีท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 กิดานันท์ มลิทอง (2540: 245) ได้กล่าวไว้ว่า นวัตกรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้
ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เม่ือน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสอทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 
 การสร้างนวัตกรรมมีหลายวิธี เช่น กระบวนการในการวางแผนด าเนินการขององค์กรมี
การพิจารณาถึงโอกาสในการสร้างนวัตกรรม น าความต้องการของลูกค้า ข้อมูลต่าง ๆ จากลูกค้า มา
เป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมมาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อน ามาสร้างนวัตกรรม น า
ความรู้ที่มีอยู่ขององค์กรมาสร้างนวัตกรรม การสร้ างนวัตกรรมในสถานที่ท างาน การพัฒนา
พนักงานและหัวหน้างานเพื่อให้มีความรู้ความสามารถอันจะส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรม เป็นต้น 
 ในปัจจุบันนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางกรแข่งขันขององค์กร 
สามารถเอาชนะคู่แข่งขัน และประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ 

3.  การสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน (Employee Satisfaction) 
เวชวิทญ์ เนียมอินทร์ (2542: 15, 25) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหมายถึง 

ความรู้สึกหรือ ทัศนคติต่องานที่มีต่องานที่ปฏิบัติและงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ อันเป็นผลมาจาก
ปัจจัยหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ผลประโยชน์ตอบแทน ความม่ันคง ความก้าวหน้า การได้รับการยอมรับนับถือ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่
ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจได้อย่างเหมาะสม  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539: 100) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการ
ท างานว่าเป็นเร่ืองของความรู้สึกของคน หรือจะรวมไปถึงทัศนคติที่ดีของบุคคลที่ดีของบุคคลที่มีต่อ
งานที่จะตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานในการท างาน ถ้าหากคนในองค์กรหรือหน่วยงาน
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ใดมีความพึงพอใจในการท างานมากก็จะพยายามที่จะสละเวลาหรือพยายามทุ่มเทแรงกายแรงใจ 
และสติปัญญาให้แก่การท างานนั้นมาก บุคคลที่มีความพึงพอใจมากหรือน้อยก็จะขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของบุคคลในการท างาน 

วรูม (สุวิทย์ แสนสุข. 2544: 16; อ้างอิงจาก Vroom. 1964: 39-42) ได้สรุปองค์ประกอบ
พื้นฐานท่ีเกิดจากความพึงพอใจในงานไว้ดังนี้ 

1. งาน หมายถึง คนนั้นชอบงานหรือไม่ ถ้าชอบและอยู่ในความสนใจก็จะมีความพึงพอใจ
ในงานสูงและงานที่ท้าทายท าให้มีโอกาสที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ อีกทั้งงานนั้น ๆ ก็ต้องเหมาะสมกับ
คนท าไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป 

2. ค่าจ้าง อาจจะเป็นเงินหรือค่าตอบแทนอื่น   
3. โอกาสที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง ในการพิจารณาเล่อขั้นเลื่อนต าแหน่งจะ

ตองมีเกณฑ์ในการพิจารณาที่ยุติธรรมและเป็นเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับได้ 
4. การยอมรับ การยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานท าให้เกิดความ

พึงพอใจในงาน 
5. ผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน เม่ือบุคคลได้รับหรือคาดหวังว่าจะได้รับก็จะเกิดความพึง

พอใจในงาน 
6. สภาพการท างาน หมายถึง สภาพแวดล้อมในงาน 
7. หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา เป็นองค์ประกอบที่จะส่งเสริมหรือหยุดยั้งความพึงพอใจใน

งาน 
8. เพื่อนร่วมงาน เป็นองค์ประกอบที่จะส่งเสริมหรือหยุดย้ังความพึงพอใจในงาน 
9. องค์การและการจัดการ เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ

ในการท างาน 
 

3. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน 
การวัดผลการด าเนินงาน 
เกียรติก้อง คุ้มไพโรจน์ (2537: 11) การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ การวัดผลการ

ท างานของลูกจ้างคนหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งกับมาตรฐานงานที่ประสงค์จะได้รับของแต่ละชิ้นงาน 
พะยอม วงศ์สารศรี (2530: 127) ได้นิยามว่า เป็นระบบประเมินผลตัวบุคคลอันเกี่ยว

เนื่องมาจากผลการปฏิบัติงาน โดยอาศัยเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ อย่างปราศจากอคติใดๆ ทั้งน้ีเพื่อ
ด าเนินการตัดสินใจ วินิจฉัย ปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพมากขึ้น จนเป็นที่พึง
พอใจ เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเห็นช่องความก้าวหน้าซึ่งจะส่งผลให้องค์การเจริญเติบโต 

ภิญโญ สาธร (2517: 425) ได้นิยามว่า เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
บุคลากร และเป็นการประเมินสมรรถภาพของบุคลากรไปในตัว การประเมินดังกล่าวเป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของบุคลากร ส่วนการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาระดับสูง 
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ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงกระท าเป็นข้ันๆ นับตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงขั้นสูง บุคลากรทุก
คนจะมีผู้ที่อยู่เหนือตนเป็นผู้ประเมินผลงานของตนทุกคน 

สีมา สีมานันท์ (2522: 56) ได้นิยามว่าเป็นการประเมินว่าคนท างานได้ผลเท่าที่ควรจะท า
ได้หรือด้อยกว่า หรือดีกว่าที่คาดหมาย และคุ้มค่าเงินเดือนท่ีก าหนดไว้ส าหรับต าแหน่งน้ันๆ หรือไม่ 
 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 นิตยา ด้วงประเสริฐ (2550: บทคัดย่อ) วิจัยเรื่องความคิดเห็นของพนักงานต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน ผลการวิจัย
สรุปว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขารัชโยธินอยู่ในระดับมาทุกด้าน โดยมีรายละเอียดค่าเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละด้านดังนี้ ใน
แต่ละด้านปรากฏผลดังนี้ 1) การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ คือ พนักงานมีความมุ่งม่ันในการน าองค์การไปสู่
ความเป็นเลิศ 2) รูปแบบวิธีคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง คือ พนักงานมีการยอมรับในเหตุผล หรือ
ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน และมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนา
งานครั้งต่อไป 3) ด้านการสร้างและสานวิสัยทัศน์ คือ พนักงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อมูลข่าวสารร่วมกันในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 4) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม คือ พนักงาน
องค์การมีการส่งเสริมการท างานเป็นทีมหรือกลุ่ม และสมาชิกในทีมมีการตั้งเกณฑ์ความส าเร็จของ
งานร่วมกัน 5) ด้านความคิดและเข้าใจเชิงระบบ คือ พนักงานมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนและเป็นระบบ 
 มานิดา ลือสายวงศ์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อ
ปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา บริษัทธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) โดยการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของพนักงานและปัจจัยส่วน
บุคคลที่สนับสนุนการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายวิเทศพาณิชย์ จ านวน 242 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ
เชิงอนุมาน 
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีต าแหน่งองค์กรเป็นพนักงานชั้นต้น /กลาง และมีระยะเวลาในการ
ท างานน้อยกว่า 5 ปี พนักงานมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีสนับสนุนการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ใน
ระดับดี ได้แก่ ด้านพลวัตการเรียนรู้ ด้านการเพิ่มอ านาจบุคคล ด้านการจัดการความรู้ ด้านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร นอกจากนี้ยังพบว่า พนักงานเห็นว่า บมจ . 
ธนาคารกสิกรไทย มีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับสูง ได้แก่ ด้านความรอบรู้แห่งตน ด้าน
แบบแผนความคิดอ่าน ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ และด้านวิสัยทัศน์ร่วม 
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 พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน  ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ในขณะที่
พนักงานกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นโดยภาพรวมต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต่ า
กว่าพนักงานกลุ่มอายุน้อยกว่า 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พนักงานที่มีระยะเวลา
ในการท างาน 5-14 ปี มีความคิดเห็นโดยภาพรวมต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มากกว่า
พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานน้อยกว่า 5 ปี และพนักงานทีมีระยะเวลาในการท างาน 15 ปีขึ้น
ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ปัจจัยท่ีสนับสนุนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านพลวัตการเรียนรู้ ด้านการปรับเปลี่ยน
องค์กร ด้านการเพิ่มอ านาจบุคคล และด้านการจัดการความรู้ มีความสัมพันธ์ในระดับต่ ากว่ากับ
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกสิกรไทย ด้านความรอบรู้แห่งตน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ ปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านพลวัตการเรียนรู้ 
ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร ด้านการเพิ่มอ านาจบุคคล ด้ านการจัดการความรู้ และด้านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับ ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
ธนาคารกสิกรไทยด้านวิสัยทัศน์ร่วม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มากไปกว่านั้น ปัจจัยที่
สนับสนุนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร ด้านการเพิ่มอ านาจบุคคล และ
ด้านการจัดการความรู้ มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ าและปานกลางกับความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของธนาคารกสิกรไทย ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 อภิญญา ปลั่งพินิจกิจการ (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อ
ปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างองค์การเรียนรู้ กรณีศึกษา บริษัท โตชิบ้า แคเรียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีระดับการศึกษาต่ า
กว่าปริญญาตรี มีระยะเวลาร่วมงานกับองค์กร 6-10 ปี และมีต าแหน่งอยู่ในระดับปฏิบัติการ โดย
พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งองค์กร และระยะเวลาในการท างานกับ
องค์กร ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีสนับสนุนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ลือชัย พันธ์เจริญกิจ (2540: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาองค์การตามแนวคิดองค์การ
แห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพในการ
พัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่าธนาคารไทยพาณิชย์ มีศักยภาพและลักษณะ
ในการที่จะสร้างและพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ในระดับมาก แต่ยังมีจุดอ่อนคือ ผู้บริหาร
ระดับล่างและผู้ปฏิบัติยังไม่สามรถมองเห็นภาพรวม และน าไปปฏิบัติให้เกิดผลตามแนวคิดดังกล่าว
ได้ทัน และเป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง 
 อ านาจ สว่างศรี (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ ของบริษัท บี
เอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด ในความคิดเห็นของพนักงานบริหารระดับกลางทุกคน ศึกษา
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ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 5 ขององค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย พลวัตแห่งการ
เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนองค์การ การเพิ่มอ านาจแก่บุคคล การจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี และศึกษาอิทธิพลขององค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริหารระดับกลางทุกคน ส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุ 31-35 
ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ต าแหน่งงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการมีจ านวนมากที่สุด การประเมินระดับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัท ฯ อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าองค์ประกอบทุกตัวอยู่ในระดับสูง 
ยกเว้น การจัดการความรู้  อยู่ในระดับปานกลาง การเพิ่มอ านาจแก่บุคคล มีอิทธิพลสูงสุดเป็น
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่น ๆ ต่ าสุด การเพิ่มอ านาจ แก่บุคคล มีอิทธิพล
สูงสุดต่อองค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ ผลการศึกษาตัวแปรใน
องค์ประกอบ 50 ตัวแปร สามารถน าไปจัดกลุ่มตัวแปรให้อยู่ในปัจจัยใหม่ได้ 6 ปัจจัย เพื่อประโยชน์
ต่อองค์การท่ีต้องการเน้นมิติใดเป็นพิเศษ 
 จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ โดยองค์กรต่าง ๆ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร โดยมุ่งไป
ที่การเรียนรู้ขององค์กร และการเรียนรู้ของบุคคลในองค์กร ซึ่งจะช่วยท าให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยองค์กรมุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

 
ในการวิจัยเร่ือง ลักษณะของพนักงานต่อผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กร

แห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา บริษัทอาหารบริการด่วนแห่งหนึ่งในประเทศไทย ครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการท าวิจัย  
ประชากร ได้แก่ พนักงานประจ าบริษัทอาหารบริการด่วนแห่งหนึ่งในประเทศไทยใน

ส่วนของส านักงานใหญ่ จ านวน 328 คน (ที่มา: ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทอาหารบริการด่วน
แห่งหนึ่งในประเทศไทย, เมษายน 2553) 

 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานบริษัทอาหารบริการด่วนแห่งหนึ่งในประเทศไทย ส่วน
ของส านักงานใหญ่ ซึ่งจากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้สูตรการ
ค านวณของ Taro Yamanae ดังนี ้

n =
21 e

  

 
เมื่อ  N  แทน  จ านวนประชากร 
       n  แทน   จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
       e  แทน   ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า 
ส าหรับงานวิจัยครั้งน้ี ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 5%  
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ดังนั้น   n =
2)05.0)(328(1

328


 

             =180 
ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างขนาด 180 คน และได้เพิ่มเติมอีก 10% เพื่อป้องกันความผิดพลาด จึง

มีกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 198 คน จากนั้นท าการสุ่มรายชื่อพนักงานเพื่อให้ได้จ านวนตัวอย่าง
ดังกล่าว โดยมีขั้นตอนในการเลือกตัวอย่างแบบใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) 

ในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเผื่อไว้ประมาณ 198 ฉบับ 
ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์และป้องกันการผิดพลาด อันเนื่องมาจากการไม่ตั้งใจท า
แบบสอบถาม มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลการคัดเลือกแบบสอบถามพร้อมกับการเทียบ
สัดส่วนให้คงสภาพโครงสร้างเดิมของลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่วางแผนไว้ ได้ผลการตอบแบบสอบถาม
สมบูรณ์ทั้งสิ้น 190 ฉบับ 
  
2.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยการออก
แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยสร้างเครื่องมือและท าการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 

 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 2. ก าหนดขอบเขตและประเด็นค าถามให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามออก 1 ชุด ประกอบไปด้วย 3 ส่วน 
คือ  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง อายุงาน  
 โดยลักษณะแบบสอบถามประกอบด้วย มีค าถามแบบมีค าตอบให้เลือก 2 ค าตอบ 
(Simple-dichotomy question) จ านวน 2 ข้อและค าถามมีให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple-choice 
question) จ านวน 3 ข้อ ได้ท าการใช้ระดับการวัดข้อมูลดังนี้ 
 
 ข้อที่ 1 เพศ ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) ได้แก่ 

1. ชาย 
2. หญิง 
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 ข้อที่ 2 อายุ ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale)  ได้แก่ 
1.   น้อยกว่า 25 ปี 
2.   25-34 ปี 
3.   35-44 ปี 
4.   45 ปีขึ้นไป 

 ข้อที่ 3 ระดับการศึกษา ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) ได้แก่ 
1.   ต่ ากว่าปริญญาตรี  
2.   ปริญญาตรี 
3.   สูงกว่าปริญญาตร ี 
 

 ข้อที่ 4 ระดับต าแหน่ง ระดับการวัดข้อมูลข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 
ได้แก่ 

1. ระดับผู้บังคับบัญชา 
2. ระดับผู้ปฏิบัติงาน 

 
 ข้อที่ 5 อายุงาน ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) ได้แก่ 

1.   น้อยกว่า 2 ปี 
2. 2-5 ปี 
3. 6-9 ปี 
4. 10 ปีขึ้นไป  
 

 ส่วนที่ 2 เป็นลักษณะแบบสอบถามให้เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) ของ Likert แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน 
แบบแผนความคิด วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ จ านวน 49 ข้อ 
  มีเกณฑ์การให้คะแนน โดยใช้มาตราวัดระดับลักษณะขององค์กรในการประเมินของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า ก าหนดระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ โดยใช้
ค าถามเชิงบวก แบ่งคะแนนไว้ดังนี้ 
 5 หมายถึง มีลักษณะน้ันมากที่สุด 
 4 หมายถึง มีลักษณะนั้นมาก 
 3 หมายถึง มีลักษณะนั้นปานกลาง 
 2 หมายถึง    มีลักษณะนั้นน้อย 
 1 หมายถึง    มีลักษณะน้อยที่สุด 
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 = 

 เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการอภิปรายผลการค านวณ 
(กัลยา วานิชย์บัญชา. 2542) 
             
 ความกว้างของอันตรภาคชั้น    =             คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด 
 

                                         จ านวนชั้น 
                              5-1 

                                                                                                                                                                5                                

                          =              0.8  
 

ในการแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยของการประเมินค่าลักษณะขององค์กรตามความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้ 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง มีลักษณะขององค์กรที่วัดอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง มีลักษณะขององค์กรที่วัดอยู่ในระดับมาก  
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง มีลักษณะขององค์กรที่วัดอยู่ในระดับปานกลาง  
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง มีลักษณะขององค์กรที่วัดอยู่ในระดับน้อย  
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง มีลักษณะขององค์กรที่วัดอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
  
 ส่วนที่ 3 เป็นลักษณะแบบสอบถามให้เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) ของ Likert เป็นแบบสอบถามวัดผลการท างานขององค์กร จ านวน 17 ข้อ 
  มีเกณฑ์การให้คะแนน โดยใช้มาตราวัดระดับความคิดเห็น โดยใช้มาตราส่วนประเมิน
ค่า ก าหนดระดับการประเมินลักษณะผลการท างานเป็น 5 ระดับ โดยใช้ค าถามเชิงบวก แบ่งคะแนน
ไว้ดังนี ้
 5 หมายถึง มีลักษณะนั้นมากที่สุด 
 4 หมายถึง มีลักษณะนั้นมาก 
 3 หมายถึง มีลักษณะนั้นปานกลาง 
 2 หมายถึง    มีลักษณะนั้นน้อย 
 1 หมายถึง    มีลักษณะนั้นน้อยที่สุด 
 
 เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการอภิปรายผลการค านวณ 
(กัลยา วานิชย์บัญชา. 2542) 
             
 ความกว้างของอันตรภาคชั้น    =             คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด 
 

                                         จ านวนชั้น 
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 = 
                              5 - 1 

                                                                                                                                                              5                                

                         =              0.8  
 

ในการแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ก าหนด
เกณฑ์ในการแปลความหมายดังน้ี 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง มีผลการท างานขององค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง มีผลการท างานขององค์กรอยู่ในระดับมาก  
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง มีผลการท างานขององค์กรอยู่ในระดับปานกลาง  
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง มีผลการท างานขององค์กรอยู่ในระดับน้อย  
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง มีผลการท างานขององค์กรอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
  

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือตามล าดับ ดังนี้ 

1. ศึกษาลักษณะ รูปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร  
งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีและผลงานการวิจัยเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา 

2. รวบรวมสาระ และเนื้อหาต่างๆ ที่ได้จากเอกสาร งานวิจัย แนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานการวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และผลการท างานขององค์กร 

3.  น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาสร้างแบบสอบถามที่เกี่ยวกับลักษณะองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และผลการท างานขององค์กร 

4. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  
เพื่อตรวจสอบและรับข้อเสนอแนะน า น าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  
เพื่อพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งให้สมบูรณ์ก่อนน าทดลอง (Try out) 

6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับพนักงานประจ าในระดับ
ต่างๆ ภายในบริษัทที่ด าเนินธุรกิจอาหารบริการด่วนแห่งหนึ่งในประเทศไทยในส่วนของส านักงาน
ใหญ่ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ราย เพื่อน ามาหาความเชื่อถือหรือค่าความเชื่อม่ัน โดยใช้วิธี
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Coefficient of alpha) ของ (Cronbach) 
  ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ คือ พนักงานประจ าในระดับต่างๆ 
ภายในบริษัทที่ด าเนินธุรกิจอาหารบริการด่วนแห่งหนึ่งในประเทศไทยในส่วนของส านักงานใหญ่ ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด เพื่อน ามาหาความเชื่อม่ันหรือค่าความเชื่อม่ัน โดยใช้วิธีหาค่า
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สัมประสิทธิ์อัลฟ่า ( - Cogfficient of alpha) ของ (Crobach) ซึ่งจะมีค่าระหว่าง 0  1 ค่า
ใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่ามีความเชื่อม่ันสูง ผลการวิเคราะห์ดังน้ี 

1. ชุดค าถามลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านความรอบรู้แห่งตน มีค่า
ความเชื่อม่ันเท่ากับ .9433 

2. ชุดค าถามลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านแบบแผนความคิดมีค่าความ
เชื่อม่ันเท่ากับ .9050 

3. ชุดค าถามลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิสัยทัศน์ร่วมมีค่าความ
เชื่อม่ันเท่ากับ .9017 

4. ชุดค าถามลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เป็นทีม มีค่าความ
เชื่อม่ันเท่ากับ .9445 

5. ชุดค าถามลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ มีค่า
ความเชื่อม่ันเท่ากับ .8685 

6. ชุดค าถามผลการท างานขององค์กรด้านการลดต้นทุนการผลิต มีค่าความ
เชื่อม่ันเท่ากับ .8099 

7. ชุดค าถามผลการท างานขององค์กรด้านความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .9489 

8. ชุดค าถามผลการท างานขององค์กรด้านความพึงพอใจของพนักงาน มีค่า
ความเชื่อม่ันเท่ากับ .8865 

7. น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ โดยได้ 
รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมสารนิพนธ์ เพื่อความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจึงน า
แบบสอบถามไปสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แล้วน าไปขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานบริษัทร้านอาหารบริการด่วนแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย ส่วนของส านักงานใหญ่ โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามทั้งหมด 198 ฉบับ ได้คืนมา 190 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.96 

2. น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ แล้ว
ตรวจ ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ 

3. น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานและรายงานผลการวิจัย  
ต่อไป 
 



 

 

32 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย
ระเบียบวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป มีขั้นตอนดังน้ี 
 1. วิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐานเพื่อประมาณค่าเฉลี่ยของตัวแปรปัจจัย ได้แก่ ความรอบรู้
แห่งตน แบบแผนความคิด วิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ ตัวแปร
ตาม คือ วัดผลการท างานขององค์กร 
 2. หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัย และ ตัวแปรตาม โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation) และสมการถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple regression equation) 
 

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

   

หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามแต่ละฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา                        
( - Conefficient) ของครอนบัค (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 200) ดังสูตร 

 

   =   
















2
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1
1

t
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S

S
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n  

 
 เมื่อ     แทน  ค่าสัมประสิทธิ์ของความชื่อม่ัน 
  N    แทน  จ านวนข้อของแบบสอบถาม 
  S 2

i   แทน  คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 
  S 2

t   แทน  คะแนนความแปรปรวนของชุดค าถาม 
 
2.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) (ล้วน สายยศ; 

และอังคณา สายยศ. 2538: 191-194)  
2.2 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช้ค่า สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยใช้ สูตรดังนี้  
(ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2540: 172-173) 

 

r XY   =    
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 เมื่อ r XY     แทน  สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนตัวแปร X กับตัวแปร Y 
     แทน  ผลรวมของคะแนน X 
     แทน  ผลรวมของคะแนน Y 
           2   แทน  ผลรวมของคะแนน X แต่ละตัวยกก าลังสอง 
                 2  แทน  ผลรวมของคะแนน Y แต่ละตัวยกก าลังสอง 
                 แทน  ผลรวมของผลคูณของ X กับ Y 
                             N       แทน  จ านวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง 

 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แทนด้วยสัญลักษณ์ r มีค่าอยู่ระหว่าง –1 ถึง +1 ค่าที่อยู่ตรง 

กลางคือ 0 หมายความว่าไม่มีความสัมพันธ์กันเลย  
การพิจารณาว่าตัวแปร 2 ตวันั้นมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และสัมพันธ์กันในระดับใด 

พิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ซึ่งมีเกณฑ์ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2544: 316)  
ค่าสัมประสิทธิ์ 0.70 ขึ้นไป ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับสูง  
ค่าสัมประสิทธิ์ 0.30 - 0.69 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง  

  ค่าสัมประสิทธิ์ ต่ ากว่า 0.30 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
 

2.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานจะใช้ในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple regression equation) สมการถดถอยเชิงซ้อนในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงสามารถ
เขียนได้ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2545: 302) 

 
Ŷ = β0 + β1 Xi + …… + e ; i = 1,2, ……, N 

 
โดยท่ี 

Ŷ  แทน  ตัวแปรตาม 
X  แทน  ตัวแปรอิสระ 
β0  แทน  ค่าคงที่ (Constant) ของสมการถดถอย 
e  แทน  ความคาดเคลื่อนท่ีเกิดจากตัวอย่างระหว่างค่าจริง Y 

และค่าท่ีได้จากสมการ ŷ (hat) 
β1  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) 

ของตัวแปรอิสระตัวที่ i (X) 

 
 
  

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาลักษณะของพนักงานต่อผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา บริษัทร้านอาหารบริการด่วนแห่งหนึ่งในประเทศไทย ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสื่อ
ความหมายท่ีตรงกัน ผู้วิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

  แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
S.D.  แทน  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
r  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
H 0   แทน  สมมติฐานหลัก (Null hypothesis)  
H 1   แทน  สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis)  
Sig.  แทน  ระดับนัยส าคัญทางสถิติจากการทดสอบ  
*  แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

   **  แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าเสนอผลตามความมุ่งหมายของงานวิจัย โดยแบ่งการ 

น าเสนอออกเป็น 4 ตอน ตามล าดับดังนี้ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ระดับต าแหน่ง อายุงาน โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ(Percentage) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ลักษณะของพนักงานขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ความรอบรู้
แห่งตน (Personal Mastery) แบบแผนความคิด (Mental Models) วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 
การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) กับผลการท างาน
ขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)   

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของพนักงานขององค์กรแห่งการ
เรียนรู้กับผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน เพศ อาย ุระดับ

การศึกษา ระดับต าแหน่ง อายุงาน โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ตาราง 1  จ านวนและค่าร้อยละของลักษณะของพนักงานผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

รวม 

 
49 
141 
190 

 
25.79 
74.21 
100.00 

2. อาย ุ
19 - 25 ปี 
26 - 35 ปี 
36 - 45 ปี 
46 ปี ขึ้นไป 

รวม 

 
25 
125 
40 
0 

190 

 
13.16 
65.79 
21.05 

0 
100.00 

3. ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

รวม 

 
8 

126 
56 
190 

 
4.21 
66.32 
29.47 
100.00 

4. ระดับต าแหน่ง 
ระดับผู้บังคับบัญชา 
ระดับปฏิบัติงาน 

รวม 

 
25 
165 
190 

 
13.16 
86.84 
100.00 

5. อายุงาน 
น้อยกว่า 2 ปี 
2 – 5 ปี 
6 – 9 ปี 
10 ปี ขึ้นไป 

รวม 

 
39 
94 
31 
26 
190 

 
20.53 
49.47 
16.32 
13.68 
100.00 
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จากตาราง 1 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะของพนักงาน
ต่อผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา บริษัทร้านอาหาร
บริการด่วนแห่งหนึ่งในประเทศไทย พบว่า 

เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 25.79 
และ เพศหญิง จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 74.21  

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ 26-35 ปี จ านวน 125 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.79 รองลงมา คือ ผู้ที่มีอายุ 36.45 ปี และผู้ที่มีอายุ19-25 ปี โดยมี

จ านวน 40 และ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 และ13.16 ตามล าดับ 
ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน              

126 คน คิดเป็นร้อยละ 66.32 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี และต่ ากว่าปริญญาตรี โดยมีจ านวน 
56 และ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 29.47 และ 4.21 ตามล าดับ 

ระดับต าแหน่ง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งอยู่ในระดับผู้บังคับบัญชา จ านวน 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.16 และ ระดับปฏิบัติงาน จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 86.84 

อายุงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีมีอายุงาน 2 - 5 ปี  จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.47 รองลงมาคือ น้อยกว่า 2 ปี  6 – 9 ปี และ 10ปีขึ้นไป โดยมีจ านวน 39, 31 และ 26 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.53, 16.32 และ 13.68 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน 
(Personal Mastery) แบบแผนความคิด (Mental Models) วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) การ
เรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) กับผลการท างานของ
องค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ดังนี ้
 
ตาราง 2  ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยรวมและ

รายด้าน 
 

ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
n = 190 

การแปลความหมาย 
  S.D. 

ความรอบรู้แห่งตน 
แบบแผนความคิด 
วิสัยทัศน์ร่วม 
การเรียนรู้เป็นทีม 
การคิดอย่างเป็นระบบ 

3.71 
3.42 
3.35 
3.55 
3.47 

0.41 
0.57 
0.54 
0.55 
0.51 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

รวม 3.55 0.43 มาก 
 

จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.55) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า เกือบทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้าน
วิสัยทัศน์ร่วมซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านความรอบรู้แห่งตนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ 
ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านวิสัยทัศน์ร่วมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (  = 3.71, 3.55 และ 3.35 
ตามล าดับ)  
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ตาราง 3  ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านความรอบ
รู้แห่งตน โดยรวมและรายข้อ 

 

ความรอบรู้แห่งตน 
n = 190 การแปล

ความหมาย   S.D. 
1. ท่านมีความมุ่งม่ันในการน าองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ 
2. ท่านมีความมุ่งม่ันในการสร้างสรรค์พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
3. ท่านมีจิตส านึกความรับผิดชอบในการท างานสู่ความส าเร็จ

ทุกครั้ง 
4. ท่านมีการเรียนรู้งานในหน้าที่รวมทั้งศึกษาค้นคว้าเรียนรู้

จากการศึกษาจากสิ่งต่างๆ เพื่อความก้าวหน้า 
5. ท่านมีการใฝ่หาความรู้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการท างาน

ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ 
6. ท่านเรียนรู้หรือติดตามความรู้ ข่าวสารใหม่ๆท าให้เกิดการ

พัฒนาและทันต่อเหตุการณ์ 
7. ท่านรู้จักใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการท างาน 
8. ท่านมีการยอมรับในเหตุผลหรือความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน 
9. ท่านสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีพบจากหลายแง่มุม 
10. ท่านมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเป็นแบบอย่างใน

การพัฒนางานคร้ังต่อไป 
11. ท่านมีการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแหล่งเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 
12. ท่านมีวิธีคิดที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีแบบแผน 
13. ท่านมีการปรึกษาหารือร่วมกันในการวางแผนการท างาน 
14. ท่านมีการยอมรับในเหตุผลหรือความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน 
15. ท่านสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีพบจากหลายแง่มุม 
16. ท่านมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเป็นแบบอย่างใน

การพัฒนางานคร้ังต่อไป 
17. ท่านมีการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแหล่งเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 
18. ท่านมีวิธีคิดที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีแบบแผน 
19. ท่านมีการปรึกษาหารือร่วมกันในการวางแผนการท างาน 

3.74 
3.91 
4.11 

 
3.91 

 
3.94 

 
3.69 

 
3.69 
3.94 
3.50 
3.55 

 
3.44 
3.57 
3.83 
3.74 
3.91 
3.48 

 
3.53 
3.31 
3.62 

0.63 
0.55 
0.61 

 
0.56 

 
0.62 

 
0.63 

 
0.64 
0.66 
0.69 
0.72 

 
0.64 
0.65 
0.64 
0.63 
0.55 
0.90 

 
0.64 
0.80 
0.67 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

รวม 3.71 0.41 มาก 
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จากตาราง 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านความ
รอบรู้แห่งตน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.71) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า เกือบทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้น ท่านมีวิธีคิดที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีแบบแผนอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยท่านมีจิตส านึกความรับผิดชอบในการท างานสู่ความส าเร็จทุกครั้งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา
คือ ท่านมีการใฝ่หาความรู้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการท างานให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และ
ท่านมีการยอมรับในเหตุผลหรือความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเท่ากัน ส่วนท่านมีวิธีคิดที่สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีแบบแผนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  (  = 4.11, 3.94, 3.94 และ 3.31 
ตามล าดับ)  
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ตาราง 4  ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านแบบแผน
ความคิดอ่าน โดยรวมและรายข้อ 

 

แบบแผนความคิดอ่าน 
n = 190 การแปล

ความหมาย   S.D. 
1. ท่านได้น าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานมา

วิเคราะห์แล้วหาทางเลือกที่ดีกว่าเดิม 
2. ท่านมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการ

ท างาน 
3. ท่านพยายามแสวงหาวิธีที่ดีที่สุดมาปรับใช้กับการ

ท างานของท่านอยู่เสมอ 
4. ท่านสามารถปรับวิธีคิดและวิธีการท างานให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ได้ 
5. ท่านได้น าแนวคิดใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางานให้ดีขึ้น 

3.34 
 

3.23 
 

3.51 
 

3.39 
 

3.62 

0.67 
 

0.84 
 

0.76 
 

0.72 
 

0.71 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
รวม 3.42 0.57 มาก 

 
จากตาราง 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านแบบแผน

ความคิดอ่าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.42) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มีลักษณะของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านแบบแผนความคิดอ่าน อยู่ในระดับมาก คือ ท่านพยายามแสวงหาวิธีที่ดี
ที่สุดมาปรับใช้กับการท างานของท่านอยู่เสมอ และท่านได้น าแนวคิดใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน
ให้ดีขึ้น ส่วนท่านได้น าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานมาวิเคราะห์แล้วหาทางเลือกที่ดี
กว่าเดิม ท่านมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างาน และท่านสามารถปรับวิธีคิด
และวิธีการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ อยู่ในระดับปานกลาง โดยท่านได้น าแนวคิดใหม่ๆ 
มาใช้ในการพัฒนางานให้ดีขึ้นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ท่านพยายามแสวงหาวิธีที่ดีที่สุดมา
ปรับใช้กับการท างานของท่านอยู่เสมอ ส่วนท่านมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการ
ท างานมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  (  = 3.62, 3.51 และ 3.23 ตามล าดับ) 
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ตาราง 5  ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิสัยทัศน์
ร่วม โดยรวมและรายข้อ 

 

วิสัยทัศน์ร่วม 
n = 190 การแปล

ความหมาย   S.D. 
1. องค์กรมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อหาจุดเด่น          

จุดด้อยมาเป็นโอกาสในการพัฒนาเป็นวิสัยทัศน์ของ
องค์กร 

2. ท่านมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของ
องค์กร 

3. องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนท่ีท าให้ท่านต้องการร่วม
บูรณาการให้บรรลุเป้าหมายเพื่ออนาคตขององค์กร 

4. ท่านได้รับการกระตุ้นให้ร่วมกันท างานเพื่อให้เป้าหมาย
ขององค์กรเป็นจริง 

5. ท่านมีความเข้าใจในภารกิจขององค์กร 
6.  ท่านแสดงออกตามค่านิยมร่วมขององค์กร 
7. ท่านได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน

กิจกรรมเพื่อชื่อเสียงขององค์กร 
8. ท่านได้พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆกับผู้อื่นอย่าง

สม่ าเสมอ 

3.45 
 
 

2.83 
 

3.42 
 

3.52 
 

3.62 
3.34 
3.23 

 
3.36 

0.72 
 
 

0.91 
 

0.76 
 

0.77 
 

0.67 
0.67 
0.84 

 
0.78 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

รวม 3.35 0.54 ปานกลาง 
 

จากตาราง 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิสัยทัศน์
ร่วม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.35) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มีลักษณะขององค์กร
แห่งการเรียนรู้ด้านวิสัยทัศน์ร่วม อยู่ในระดับมาก คือ องค์กรมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อหา
จุดเด่นจุดด้อยมาเป็นโอกาสในการพัฒนาเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนที่
ท าให้ท่านต้องการร่วมบูรณาการให้บรรลุเป้าหมายเพื่ออนาคตขององค์กร ท่านได้รับการกระตุ้นให้
ร่วมกันท างานเพื่อให้เป้าหมายขององค์กรเป็นจริง และท่านมีความเข้าใจในภารกิจขององค์กร ส่วน
ท่านมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร ท่านแสดงออกตามค่านิยมร่วมของ
องค์กร ท่านได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานกิจกรรมเพื่อชื่อเสียงขององค์กร และท่าน
ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ กับผู้อื่นอย่างสม่ าเสมออยู่ในระดับปานกลาง โดยท่านมีความ
เข้าใจในภารกิจขององค์กรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ท่านได้รับการกระตุ้นให้ร่วมกันท างาน
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เพื่อให้เป้าหมายขององค์กรเป็นจริง ส่วนท่านมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของ
องค์กรมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  (  = 3.62, 3.52 และ 2.83 ตามล าดับ) 
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ตาราง 6  ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้
เป็นทีม โดยรวมและรายข้อ 

 

การเรียนรู้เป็นทีม 
n = 190 การแปล

ความหมาย   S.D. 
1. ท่านได้รับจากองค์กรให้มีการส่งเสริมการท างานเป็นทีม

หรือกลุ่ม 
2. ท่านและสมาชิกในทีมมีการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ท่านและสมาชิกเมื่ออยู่ในทีมงานจะมีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ที่แปลกใหม่เสมอ 
4. ท่านและสมาชิกในทีมงานเข้าใจขั้นตอนการท างานของ

องค์กรเหมือนกันทุกคน 
5. ท่านและสมาชิกในทีมงานได้สอดประสานกันอย่างดี 
6. ท่านและสมาชิกในทีมงานมีการตั้งเกณฑ์ความส าเร็จ

ของงานร่วมกัน 
7. ท่านและสมาชิกในทีมมีการเรียมข้อมูลเพื่ออภิปราย 

และสรุปเป็นแนวทางที่ดีที่สุดของทีมงาน 
8. ท่านและสมาชิกในทีมงานมีการติดตามประเมินผล

ร่วมกัน 
9. ท่านและสมาชิกในทีมงานมีการประเมินผลร่วมกัน 
10. ท่านและองค์กรมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
11. ท่านและพนักงานมีความเข้าใจในโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์กร 
12. ท่านและพนักงานมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง

ชัดเจและเป็นระบบ 

3.62 
 

3.65 
 

3.51 
 

3.39 
 

3.62 
3.71 

 
3.52 

 
3.46 

 
3.52 
3.49 
3.48 

 
3.60 

0.71 
 

0.65 
 

0.76 
 

0.72 
 

0.71 
0.71 

 
0.74 

 
0.66 

 
0.65 
0.67 
0.69 

 
0.78 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.55 0.55 มาก 
 

จากตาราง 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการ
เรียนรู้เป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.55) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า เกือบทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้น ท่านและสมาชิกในทีมงานเข้าใจขั้นตอนการท างานขององค์กรเหมือนกันทุกคน 
อยู่ในระดับปานกลาง โดยท่านและสมาชิกในทีมงานมีการตั้งเกณฑ์ความส าเร็จของงานร่วมกันมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ท่านและสมาชิกในทีมมีการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน และแลกเปลี่ยน
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ความคิดเห็นกัน ส่วนท่านและสมาชิกในทีมงานเข้าใจขั้นตอนการท างานขององค์กรเหมือนกันทุก
คนมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  (  = 3.71, 3.65 และ 3.39 ตามล าดับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

45 

ตาราง 7  ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการคิด
อย่างเป็นระบบ โดยรวมและรายข้อ 

 

การคิดอย่างเป็นระบบ 
n = 190 การแปล

ความหมาย   S.D. 
1. ท่านเข้าใจว่าตนเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญเหมือนกับ

ส่วนอื่นในองค์กร 
2. ท่านมีการน าวิสัยทัศน์ขององค์กรไปบูรณาการใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
3. ท่านมีการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานที่ผ่านมาสู่การพัฒนา

งานในปัจจุบันและอนาคต 
4. ท่านมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานต่างๆโดยค านึงถึง

สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันอย่างมีขั้นตอน 
5. ท่านสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเป็น

ระบบ 

3.47 
 

3.39 
 

3.48 
 

3.48 
 

3.53 

0.69 
 

0.62 
 

0.61 
 

0.59 
 

0.64 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.47 0.51 มาก 
 

จากตาราง 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการคิด
อย่างเป็นระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.47) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า เกือบทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้น ท่านมีการน าวิสัยทัศน์ขององค์กรไปบูรณาการใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
อยู่ในระดับปานกลาง โดยท่านสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเป็นระบบมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ท่านมีการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานที่ผ่านมาสู่การพัฒนางานในปัจจุบันและอนาคต 
และท่านมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานต่างๆโดยค านึงถึงสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันอย่างมี
ขั้นตอนเท่ากัน ส่วนท่านมีการน าวิสัยทัศน์ขององค์กรไปบูรณาการใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  (  = 3.53, 3.48, 3.48 และ 3.39 ตามล าดับ) 
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ตาราง 8  ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยรวมและรายด้าน 

 

ผลการท างานขององค์กร 
n = 190 การแปล

ความหมาย   S.D. 
การลดต้นทุนการผลิต 
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ความพึงพอใจของพนักงาน 

3.57 
3.82 
3.38 

0.61 
0.65 
0.57 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
รวม 3.51 0.50 มาก 

 
จากตาราง 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดของ

องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.51) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการลด
ต้นทุนการผลิต และด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.57 และ 3.82 ตามล าดับ ส่วนด้านความพึงพอใจของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.38 
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ตาราง 9  ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิต โดยรวมและรายข้อ 

 

การลดต้นทุนการผลิต 
n = 190 การแปล

ความหมาย   S.D. 
1. องค์กรของท่านมีการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการปฏิบัติงาน 
2. องค์กรของท่านใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
3. องค์กรของท่านประหยัดและยืดอายุการใช้ทรัพยากร 
4. องค์กรของท่านมีความสามารถในการเพิ่มผลก าไร 
5. องค์กรของท่านมีศักยภาพที่จะพัฒนาสินค้าในการ

แข่งขันและมีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่าคู่แข่ง 

3.31 
 

3.42 
3.38 
3.89 
3.86 

0.80 
 

0.84 
0.82 
0.70 
0.76 

ปานกลาง 
 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

รวม 3.57 0.61 มาก 
 

จากตาราง 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.57) เม่ือ
พิจารณารายข้อ พบว่า มีผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการ
ลดต้นทุนการผลิต อยู่ในระดับมาก คือ องค์กรของท่านใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
องค์กรของท่านมีความสามารถในการเพิ่มผลก าไร และองค์กรของท่านมีศักยภาพที่จะพัฒนาสินค้า
ในการแข่งขันและมีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่าคู่แข่ง ส่วนองค์กรของท่านมีการลดความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงาน และองค์กรของท่านประหยัดและยืดอายุการใช้ทรัพยากร
อยู่ในระดับปานกลาง โดยองค์กรของท่านมีความสามารถในการเพิ่มผลก าไร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
รองลงมาคือ องค์กรของท่านมีศักยภาพที่จะพัฒนาสินค้าในการแข่งขันและมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จมากกว่าคู่แข่ง ส่วนองค์กรของท่านมีการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  (  = 3.89, 3.86 และ 3.31 ตามล าดับ) 
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ตาราง 10  ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยรวมและรายข้อ 

 

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
n = 190 การแปล

ความหมาย   S.D. 
1. องค์กรของท่านมีความสามารถในการเร่งการพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ กระบวนการและบริการใหม่ ๆ ทุก ๆ เดือน 
2. องค์กรของท่านมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ 

กระบวนการ หรือประสิทธิผลขององค์กรรวมถึงการ
สร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. องค์กรของท่านน าความต้องการของลูกค้า ข้อมูลต่าง ๆ 
จากลูกค้า มาเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมมา
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อน ามาสร้าง
นวัตกรรม 

3.85 
 

3.77 
 
 

3.85 

0.72 
 

0.72 
 
 

0.71 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 

รวม 3.82 0.65 มาก 
 

จากตาราง 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 
3.82) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มีผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ องค์กรของท่านมีความสามารถ
ในการเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการและบริการใหม่ ๆ ทุก ๆ เดือน องค์กรของท่านมีการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือประสิทธิผลขององค์กรรวมถึงการสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรของท่านน าความต้องการของลูกค้า ข้อมูลต่าง ๆ จากลูกค้า มาเป็น
โอกาสในการสร้างนวัตกรรมมาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อน ามาสร้างนวัตกรรม  (  = 
3.85, 3.77 และ 3.85 ตามล าดับ) 
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ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงาน โดยรวมและรายข้อ 

 

ความพึงพอใจของพนักงาน 
n = 190 การแปล

ความหมาย   S.D. 
1. ท่านได้รับค่าตอบและสวัสดิการเหมาะสมกับ

ประสบการณ์และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2. งานที่ท่านรับผิดชอบอยู่มีความเหมาะสมและน่าสนใจ 
3. ท่านได้รับความยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมหน่วยงาน 
4. ในสายงานของท่านมีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
5. ในสายงานของท่านมีสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม 
6.  สถานท่ีท างานมีความสะอาด เป็นระเบียบ และ

เหมาะสม 
7. การปฏิบัติงานของท่านในปัจจุบันมีความม่ันคง 
8. ท่านได้รับความเป็นกันเองจากเพื่อนร่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชา 
9. การก าหนดแผนงาน กิจกรรมของหน่วยงาน มีความ

ชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

2.96 
 

3.32 
3.44 
3.19 
3.37 
3.42 

 
3.25 
3.83 

 
3.63 

0.79 
 

0.81 
0.65 
0.86 
0.84 
0.76 

 
0.87 
0.74 

 
0.78 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

 
ปานกลาง 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.38 0.57 ปานกลาง 
 

จากตาราง 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.38) 
เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้าน
ความพึงพอใจของพนักงาน อยู่ในระดับมาก คือ ท่านได้รับความยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วม
หน่วยงาน สถานที่ท างานมีความสะอาดเป็นระเบียบและเหมาะสม ท่านได้รับความเป็นกันเองจาก
เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และการก าหนดแผนงานกิจกรรมของหน่วยงาน มีความชัดเจน
สามารถน าไปปฏิบัติได้ ส่วนท่านได้รับค่าตอบและสวัสดิการเหมาะสมกับประสบการณ์และหน้าที่
ความรับผิดชอบ งานที่ท่านรับผิดชอบอยู่มีความเหมาะสมและน่าสนใจ ในสายงานของท่านมีโอกาส
ก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ในสายงานของท่านมีสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม และการปฏิบัติงาน
ของท่านในปัจจุบันมีความม่ันคงอยู่ในระดับปานกลาง โดยท่านได้รับความเป็นกันเองจากเพื่อน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การก าหนดแผนงานกิจกรรมของ
หน่วยงาน มีความชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติได้ ส่วนท่านได้รับค่าตอบและสวัสดิการเหมาะสมกับ
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ประสบการณ์และหน้าที่ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  (  = 3.83, 3.63 และ 2.96 
ตามล าดับ) 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้กับผล
การท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้  
 
การทดสอบทดสอบความสัมพันธ์ Pearson’s product moment correlation coefficient 

3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ อันได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน 
แบบแผนความคิดอ่าน วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ กับผลการ
ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิต 

H 0  : ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ อันได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคิด
อ่าน วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการ
ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิต 

H 1  : ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ อันได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคิด
อ่าน วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์กับผลการท างาน
ขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิต 
 
ตาราง 12  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้กับผลการท างานขององค์กรตาม

แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิต 
 

ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
การลดต้นทุนการผลิต 

r Sig. (2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ความรอบรู้แห่งตน 
แบบแผนความคิดอ่าน 
วิสัยทัศน์ร่วม 
การเรียนรู้เป็นทีม 
การคิดอย่างเป็นระบบ 

0.43 **  
0.53 **  
0.44 **  
0.62 **  
0.50 **  

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 12 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้กับผลการ

ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิต ผลการทดสอบ
พบว่า ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความรอบรู้แห่งตน ด้านแบบแผนความคิดอ่าน ด้าน
วิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ สมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) 
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หมายความว่า ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความรอบรู้แห่งตน ด้านแบบแผนความคิด
อ่าน ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์กับผล
การท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิตอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.43, 0.53, 0.44, 0.62 และ 
0.50 ตามล าดบั โดยลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ทุกด้านมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับผล
การท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิต 
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3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ อันได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน 
แบบแผนความคิดอ่าน วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ กับผลการ
ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

H 0  : ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ อันได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคิด
อ่าน วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการ
ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

H 1  : ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ อันได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคิด
อ่าน วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์กับผลการท างาน
ขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 
ตาราง 13  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้กับผลการท างานขององค์กรตาม

แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

r Sig. (2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ความรอบรู้แห่งตน 
แบบแผนความคิดอ่าน 
วิสัยทัศน์ร่วม 
การเรียนรู้เป็นทีม 
การคิดอย่างเป็นระบบ 

0.49 **  
0.50 **  
0.51 **  
0.60 **  
0.43 **  

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 13 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้กับผลการ

ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
ผลการทดสอบพบว่า ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความรอบรู้แห่งตน ด้านแบบแผน
ความคิดอ่าน ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ  มีค่า Sig. 
(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ สมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความรอบรู้แห่งตน ด้านแบบ
แผนความคิดอ่าน ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ  มี
ความสัมพันธ์กับผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 
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0.49, 0.50, 0.51, 0.60 และ 0.43 ตามล าดับ โดยลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ทุกด้านมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
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3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ อันได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน 
แบบแผนความคิดอ่าน วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ กับผลการ
ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงาน 

H 0  : ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ อันได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคิด
อ่าน วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการ
ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงาน 

H 1  : ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ อันได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคิด
อ่าน วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์กับผลการท างาน
ขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงาน 

ตาราง 14  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้กับผลการท างานขององค์กรตาม
แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงาน 

 

ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ความพึงพอใจของพนักงาน 

r Sig. (2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ความรอบรู้แห่งตน 
แบบแผนความคิดอ่าน 
วิสัยทัศน์ร่วม 
การเรียนรู้เป็นทีม 
การคิดอย่างเป็นระบบ 

0.50 **  
0.68 **  
0.65 **  
0.69 **  
0.56 **  

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 14 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้กับผลการ

ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงาน  ผลการ
ทดสอบพบว่า ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความรอบรู้แห่งตน ด้านแบบแผนความคิด
อ่าน ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ สมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง(H 1 ) 
หมายความว่า ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความรอบรู้แห่งตน ด้านแบบแผนความคิด
อ่าน ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์กับผล
การท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.50, 0.68, 0.65, 0.69 และ 
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0.56 ตามล าดับ โดยลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ทุกด้านมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับผล
การท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงาน 
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การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 

การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ อันได้แก่ 
ความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคิดอ่าน วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็น
ระบบ กับผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ อันได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน 
แบบแผนความคิดอ่าน วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ กับผลการ
ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิต 

H 0  : ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ อันได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคิด
อ่าน วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการ
ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิต 

   H 1  : ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ อันได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคิด
อ่าน วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์กับผลการท างาน
ขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิต 
 
ตาราง 15  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้กับผลการท างานขององค์กรตาม

แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิต 
 

ตัวแปรความถดถอยเชิงซ้อน 
ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย 

t P Unstandardized 
(β) 

Standardized 
Beta 

    ค่าคงที่ (Constant) (β 0 ) 
    ความรอบรู้แห่งตน (β 1 ) 

แบบแผนความคิดอ่าน (β 2 ) 
วิสัยทัศน์ร่วม (β 3 ) 

    การเรียนรู้เป็นทีม (β 4 ) 
    การคิดอย่างเป็นระบบ (β 5 ) 

0.915 
0.217 
0.264 
0.413 
0.630 
0.153 

 
0.212 
0.260 
0.321 
0.570 
0.128 

2.862 
0.136 
0.444 
0.113 
4.604 
1.276 

0.005 
0.029 
0.035 
0.010 
0.000 
0.045 

 Adjusted R Square 
Std. Error of the Estimate 
F 
Sig. 

0.381 
0.479 
24.228 
0.000 
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จากตารางวิเคราะห์ด้วย Multiple Regression Analysis ดังแสดงในตาราง 15 ซึ่งเขียน
เป็นสมการได้ดังนี้ 

 
 Ŷ = 0.915 + 0.217 β 1  + 0.264 β 2  + 0.413 β 3  + 0.630 β 4  + 0.153 β 5  
 
เมื่อ  
 Ŷ แทน ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ด้านการลดต้นทุนการผลิต 
 β 0  แทน ค่าคงที่ (Constant) 
 β 1  แทน ความรอบรู้แห่งตน 
 β 2  แทน แบบแผนความคิดอ่าน  

 β 3  แทน วิสัยทัศน์ร่วม  
 β 4  แทน การเรียนรู้เป็นทีม  
 β 5  แทน การคิดอย่างเป็นระบบ  
 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า วิสัยทัศน์ร่วม (β 3 ) แบบแผนความคิดอ่าน (β 2 ) ความรอบรู้แห่ง
ตน (β 1 ) และการคิดอย่างเป็นระบบ (β 5 ) มีความสัมพันธ์กับผลการท างานขององค์กรตามแนวคิด
ขององค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านการลดต้นทุนการผลิตในทิศทางเดียวกันระดับน้อย โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ความถดถอย Standardized Beta เท่ากับ  0.321 0.260 0.212 และ 0.128 ตามล าดับ 
ส่วนการเรียนรู้เป็นทีม (β 4 ) มีความสัมพันธ์กับผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิตในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความ
ถดถอย Standardized Beta เท่ากับ 0.570 แสดงว่า การเรียนรู้เป็นทีม   (β 4 ) มีความส าคัญในการ
อธิบายความผันแปรของผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการลด
ต้นทุนการผลิตมากที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 0.570 รองลงมาคือ วิสัยทัศน์ร่วม (β 3 ) แบบแผนความคิด
อ่าน (β 2 ) ความรอบรู้แห่งตน (β 1 ) และการคิดอย่างเป็นระบบ (β 5 )  

จากค่า Unstandardized เท่ากับ 0.630 0.431 0.264 0.217 และ 0.158 ตามล าดับ              
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 สามารถอธิบายได้ว่า เม่ือ การเรียนรู้เป็นทีมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย           
ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 
0.630 หน่วย วิสัยทัศน์ร่วมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 0.431 หน่วย แบบแผนความคิดอ่านเพิ่มขึ้น 1 หน่วย 
ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 
0.264 หน่วย ความรอบรู้แห่งตนอ่านเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 0.217 หน่วย และการคิดอย่างเป็นระบบ 
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เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการลดต้นทุน
การผลิตเพิ่มขึ้น 0.158 หน่วย 

จากค่า Adjusted R Square พบว่า ตัวแปรในสมการดังกล่าวสามารถร่วมกันอธิบาย
ความผันแปรของผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการลดต้นทุน
การผลิต 0.381 หรือเท่ากับ 38.1% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ อันได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน แบบ
แผนความคิดอ่าน วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ กับผลการท างาน
ขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

H 0  : ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ อันได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคิด
อ่าน วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการ
ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

H 1  : ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ อันได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคิด
อ่าน วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์กับผลการท างาน
ขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 
ตาราง 16  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้กับผลการท างานขององค์กรตาม

แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

ตัวแปรความถดถอยเชิงซ้อน 
ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย 

t P Unstandardized 
(β) 

Standardized 
Beta 

    ค่าคงที่ (Constant) (β 0 ) 
    ความรอบรู้แห่งตน (β 1 ) 

แบบแผนความคิดอ่าน (β 2 ) 
วิสัยทัศน์ร่วม (β 3 ) 

    การเรียนรู้เป็นทีม (β 4 ) 
    การคิดอย่างเป็นระบบ (β 5 ) 

0.572 
0.364 
0.355 
0.398 
0.775 
0.277 

 
0.229 
0.311 
0.331 
0.654 
0.216 

1.706 
2.713 
2.369 
3.363 
5.400 
2.205 

0.018 
0.007 
0.019 
0.001 
0.000 
0.029 

 Adjusted R Square 
Std. Error of the Estimate 
F 
Sig. 

0.407 
0.502 
26.970 
0.000 

   

 
จากตารางวิเคราะห์ด้วย Multiple Regression Analysis ดังแสดงในตาราง 16 ซึ่งเขียน

เป็นสมการได้ดังนี้ 
 
 Ŷ = 0.572 + 0.364 β 1  + 0.355 β 2  + 0.398 β 3  + 0.775 β 4  + 0.277 β 5  
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เมื่อ  
 Ŷ แทน ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 β 0  แทน ค่าคงที่ (Constant) 
 β 1  แทน ความรอบรู้แห่งตน 
 β 2  แทน แบบแผนความคิดอ่าน  

 β 3  แทน วิสัยทัศน์ร่วม  
 β 4  แทน การเรียนรู้เป็นทีม  
 β 5  แทน การคิดอย่างเป็นระบบ  
 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า วิสัยทัศน์ร่วม (β 3 ) แบบแผนความคิดอ่าน (β 2 ) ความรอบรู้แห่ง
ตน (β 1 ) และการคิดอย่างเป็นระบบ (β 5 ) มีความสัมพันธ์กับผลการท างานขององค์กรตามแนวคิด
ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในทิศทางเดียวกันระดับน้อย 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย Standardized Beta เท่ากับ  0.331 0.311  0.229 และ 0.216 
ตามล าดับ ส่วนการเรียนรู้เป็นทีม (β 4 ) มีความสัมพันธ์กับผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย Standardized Beta เท่ากับ 0.654 แสดงว่า การเรียนรู้เป็นทีม   
(β 4 ) มีความส าคัญในการอธิบายความผันแปรของผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กร
แห่งการเรียนรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิตมากที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 0.654 รองลงมาคือ วิสัยทัศน์
ร่วม (β 3 ) แบบแผนความคิดอ่าน (β 2 ) ความรอบรู้แห่งตน (β 1 ) และการคิดอย่างเป็นระบบ (β 5 )  

จากค่า Unstandardized เท่ากับ 0.775 0.398 0.355 0.364 และ 0.277ตามล าดับ              
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 สามารถอธิบายได้ว่า เม่ือ การเรียนรู้เป็นทีมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผล
การท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น 0.775 หน่วย วิสัยทัศน์ร่วมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิด
ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 0.398 หน่วย แบบแผน
ความคิดอ่านเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้าน
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 0.355 หน่วย ความรอบรู้แห่งตนอ่านเพิ่มขึ้น 1 หน่วย 
ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น 0.364 หน่วย และการคิดอย่างเป็นระบบ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผลการท างานของ
องค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 
0.277 หน่วย 

จากค่า Adjusted R Square พบว่า ตัวแปรในสมการดังกล่าวสามารถร่วมกันอธิบาย
ความผันแปรของผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม 0.407 หรือเท่ากับ 40.7% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ อันได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน แบบ
แผนความคิดอ่าน วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ กับผลการท างาน
ขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงาน 

H 0  : ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ อันได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคิด
อ่าน วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการ
ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงาน 

H 1  : ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ อันได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคิด
อ่าน วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์กับผลการท างาน
ขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงาน 

ตาราง 17  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้กับผลการท างานขององค์กรตาม
แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงาน 

 

ตัวแปรความถดถอยเชิงซ้อน 
ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย 

t P Unstandardized 
(β) 

Standardized 
Beta 

    ค่าคงที่ (Constant) (β 0 ) 
    ความรอบรู้แห่งตน (β 1 ) 

แบบแผนความคิดอ่าน (β 2 ) 
วิสัยทัศน์ร่วม (β 3 ) 

    การเรียนรู้เป็นทีม (β 4 ) 
    การคิดอย่างเป็นระบบ (β 5 ) 

0.445 
0.233 
0.297 
0.308 
0.395 
0.214 

 
0.242 
0.294 
0.297 
0.384 
0.231 

1.706 
0.316 
0.828 
3.341 
3.542 
0.148 

0.039 
0.047 
0.040 
0.001 
0.001 
0.038 

 Adjusted R Square 
Std. Error of the Estimate 
F 
Sig. 

0.526 
0.390 
42.909 
0.000 

   

 
จากตารางวิเคราะห์ด้วย Multiple Regression Analysis ดังแสดงในตาราง 17 ซึ่งเขียน

เป็นสมการได้ดังนี้ 
 
 Ŷ = 0.445 + 0.233 β 1  + 0.297 β 2  + 0.308 β 3  + 0.395 β 4  + 0.214 β 5  
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เมื่อ  
 Ŷ แทน ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ด้านความพึงพอใจของพนักงาน 
 β 0  แทน ค่าคงที่ (Constant) 
 β 1  แทน ความรอบรู้แห่งตน 
 β 2  แทน แบบแผนความคิดอ่าน  

 β 3  แทน วิสัยทัศน์ร่วม  
 β 4  แทน การเรียนรู้เป็นทีม  
 β 5  แทน การคิดอย่างเป็นระบบ  
 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า การเรียนรู้เป็นทีม (β 4 ) วิสัยทัศน์ร่วม (β 3 ) แบบแผนความคิด
อ่าน (β 2 ) ความรอบรู้แห่งตน (β 1 ) และการคิดอย่างเป็นระบบ (β 5 ) มีความสัมพันธ์กับผลการ
ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงานในทิศทาง
เดียวกันระดับน้อย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย Standardized Beta เท่ากับ  0.384 0.297 
0.294 0.242 และ 0.231 ตามล าดับ แสดงว่า การเรียนรู้เป็นทีม   (β 4 ) มีความส าคัญในการอธิบาย
ความผันแปรของผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจ
ของพนักงานมากที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 0.384 รองลงมาคือ วิสัยทัศน์ร่วม (β 3 ) แบบแผนความคิด
อ่าน (β 2 ) ความรอบรู้แห่งตน (β 1 ) และการคิดอย่างเป็นระบบ (β 5 )  

จากค่า Unstandardized เท่ากับ 0.395 0.308 0.297 0.233 และ 0.214 ตามล าดับ              
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 สามารถอธิบายได้ว่า เม่ือ การเรียนรู้เป็นทีมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย           
ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านความพึงพอใจของพนักงาน
เพิ่มขึ้น 0.395 หน่วย วิสัยทัศน์ร่วมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงานเพิ่มขึ้น 0.308 หน่วย แบบแผนความคิดอ่าน
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจ
ของพนักงานเพิ่มขึ้น 0.297 หน่วย ความรอบรู้แห่งตนอ่านเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผลการท างานของ
องค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงานเพิ่มขึ้น 0.233 หน่วย 
และการคิดอย่างเป็นระบบ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงานเพิ่มขึ้น 0.214 หน่วย 

จากค่า Adjusted R Square พบว่า ตัวแปรในสมการดังกล่าวสามารถร่วมกันอธิบาย
ความผันแปรของผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจ
ของพนักงาน 0.526 หรือเท่ากับ 52.6% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 18 การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐาน 
Pearson’s 
Correlation 

Multiple 
Regression 

1. ความรอบรู้แห่งตนมีความสัมพันธ์กับผลการท างาน
ขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้าน
การลดต้นทุนการผลิต 

√ √ 

2. แบบแผนความคิดอ่านมีความสัมพันธ์กับผลการ
ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ด้านการลดต้นทุนการผลิต 

√ √ 

3. วิสัยทัศน์ร่วมมีความสัมพันธ์กับผลการท างานของ
องค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการ
ลดต้นทุนการผลิต 

√ √ 

4. การเรียนรู้เป็นทีมมีความสัมพันธ์กับผลการท างาน
ขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้าน
การลดต้นทุนการผลิต 

√ √ 

5. การคิดอย่างเป็นระบบมีความสัมพันธ์กับผลการ
ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ด้านการลดต้นทุนการผลิต 

√ √ 

6. ความรอบรู้แห่งตนมีความสัมพันธ์กับผลการท างาน
ขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้าน
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

√ √ 

7. แบบแผนความคิดอ่านมีความสัมพันธ์กับผลการ
ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

√ √ 

8. วิสัยทัศน์ร่วมมีความสัมพันธ์กับผลการท างานของ
องค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้าน
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

√ √ 

2. การเรียนรู้เป็นทีมมีความสัมพันธ์กับผลการท างาน
ขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้าน
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

√ √ 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

สมมติฐาน 
Pearson’s 
Correlation 

Multiple 
Regression 

10. การคิดอย่างเป็นระบบมีความสัมพันธ์กับผลการ
ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

√ √ 

11. ความรอบรู้แห่งตนมีความสัมพันธ์กับผลการท างาน
ขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้าน
ความพึงพอใจของพนักงาน 

√ √ 

12. แบบแผนความคิดอ่านมีความสัมพันธ์กับผลการ
ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ด้านความพึงพอใจของพนักงาน 

√ √ 

13. วิสัยทัศน์ร่วมมีความสัมพันธ์กับผลการท างานของ
องค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความ
พึงพอใจของพนักงาน 

√ √ 

14. การเรียนรู้เป็นทีมมีความสัมพันธ์กับผลการท างาน
ขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้าน
ความพึงพอใจของพนักงาน 

√ √ 

15. การคิดอย่างเป็นระบบมีความสัมพันธ์กับผลการ
ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ด้านความพึงพอใจของพนักงาน 

√ √ 

 
หมายเหตุ  เครื่องหมายถูก √  หมายความว่า สอดคล้องกับสมมติฐาน 

เครื่องหมายผิด × หมายความว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

 
 
 
 
  

 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สังเขปความมุ่งหมาย สมมติฐาน และวิธีด าเนินการวิจัย 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบริษัทร้านอาหารบริการด่วนแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาผลของการมีลักษณะของพนักงานต่อผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบความสัมพันธ์ของลักษณะของพนักงานต่อผลการ
ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับ
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยที่สนับสนุน
การเรียนรู้ต่างๆให้เกิดความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของพนักงาน หน่วยงาน และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์กรมากที่สุด อันจะน าไปสู่การพัฒนาความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของบริษัทต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากร ได้แก่ พนักงานประจ าในระดับต่างๆ ภายในบริษัทร้านอาหารบริการด่วน

แห่งหนึ่งในประเทศไทยในส่วนของส านักงานใหญ่ จ านวน 328 คน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานประจ าในระดับต่างๆ ภายในบริษัทร้านอาหารบริการ
ด่วนแห่งหนึ่งในประเทศไทยในส่วนของส านักงานใหญ่ ซึ่งจากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการทางสถิติ โดยใช้สูตรการค านวณของ Taro Yamanae โดยยอมให้มีค่าความคลาดเคลื่อน 
เท่ากับ 5% ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างขนาด 180 คน และได้เพิ่มเติมอีก 10% เพื่อป้องกันความผิดพลาด 
จึงมีกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 198 คน จากนั้นท าการสุ่มรายชื่อพนักงานในระดับต่างๆ เพื่อให้ได้
จ านวนตัวอย่างดังกล่าวด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบใช้ความสะดวก (Convenience Sampling)  
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. ลักษณะของพนักงานขององค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านความรอบรู้แห่งตนมีความสัมพันธ์ต่อ

ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. ลักษณะของพนักงานขององค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านแบบแผนความคิดมีความสัมพันธ์ต่อ

ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3. ลักษณะของพนักงานขององค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิสัยทัศน์ร่วมมีความสัมพันธ์ต่อผล

การท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
4. ลักษณะของพนักงานขององค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เป็นทีมมีความสัมพันธ์ต่อ

ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5. ลักษณะของพนักงานขององค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการคิดอย่างเป็นระบบมีความสัมพันธ์

ต่อผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากร ได้แก่ พนักงานประจ าบริษัทอาหารบริการด่วนแห่งหนึ่งในประเทศไทยใน

ส่วนของส านักงานใหญ่ จ านวน 328 คน (ที่มา: ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทอาหารบริการด่วน
แห่งหนึ่งในประเทศไทย, เมษายน 2553) 

 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานบริษัทอาหารบริการด่วนแห่งหนึ่งในประเทศไทย ส่วน

ในส่วนของส านักงานใหญ่ ซึ่งจากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้สูตรการ
ค านวณของ Taro Yamanae ดังนี้ 

 

n =
21 e

  

 
เมื่อ  N  แทน  จ านวนประชากร 
       n  แทน   จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
       e  แทน   ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า 
 
ส าหรับงานวิจัยครั้งน้ี ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 5%  

ดังนั้น   n =
2)05.0)(328(1

328
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             =180 
ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างขนาด 180 คน และได้เพิ่มเติมอีก 10% เพื่อป้องกันความผิดพลาด จึง

มีกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 198 คน จากนั้นท าการสุ่มรายชื่อพนักงานเพื่อให้ได้จ านวนตัวอย่าง
ดังกล่าว โดยมีขั้นตอนในการเลือกตัวอย่างแบบใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) 

ในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเผื่อไว้ประมาณ 198 ฉบับ 
ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์และป้องกันการผิดพลาด อันเนื่องมาจากการไม่ตั้งใจท า
แบบสอบถาม มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลการคัดเลือกแบบสอบถามพร้อมกับการเทียบ
สัดส่วนให้คงสภาพโครงสร้างเดิมของลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่วางแผนไว้ ได้ผลการตอบแบบสอบถาม
สมบูรณ์ทั้งสิ้น 190 ฉบับ 

 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งแบ่ง 
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง อายุงาน จ านวน 5 ข้อ  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามวัดลักษณะของพนักงานขององค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านความ
รอบรู้แห่งตน ด้านแบบแผนความคิด ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้ และด้านการคิดอย่างเป็น
ระบบ จ านวน 49 ข้อ    

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
จ านวน 17 ข้อ  

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือตามล าดับ ดังนี้ 

1. ศึกษาลักษณะ รูปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร  
งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีและผลงานการวิจัยเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา 
  2. รวบรวมสาระ และเนื้อหาต่างๆ ที่ได้จากเอกสาร งานวิจัย แนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานการวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริการที่ดีและผล
การท างานขององค์กร 
  3. น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาสร้างแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการบริการที่ดีและผล
การท างานขององค์กร 
  4. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  
เพื่อตรวจสอบและรับข้อเสนอแนะน า น าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
  5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  
เพื่อพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งให้สมบูรณ์ก่อนน าทดลอง (Try out) 
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 6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับพนักงานประจ าในระดับต่างๆ 
ภายในบริษัทร้านอาหารบริการด่วนแห่งหนึ่งในประเทศไทยในส่วนของส านักงานใหญ่ ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 ราย เพื่อน ามาหาความเชื่อถือหรือค่าความเชื่อม่ัน โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า (Coefficient of alpha) ของ (Cronbach) 
  ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ คือ พนักงานประจ าในระดับต่างๆ 
ภายในบริษัทร้านอาหารบริการด่วนแห่งหนึ่งในประเทศไทยในส่วนของส านักงานใหญ่ ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด เพื่อน ามาหาความเชื่อม่ันหรือค่าความเชื่อม่ัน โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่า ( - Cogfficient of alpha) ของ (Crobach) ซึ่งจะมีค่าระหว่าง 0  1 ค่าใกล้เคียงกับ 1 
แสดงว่ามีความเชื่อม่ันสูง ผลการวิเคราะห์ดังน้ี 
  1. แบบสอบถามลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านความรอบรู้แห่งตน มีค่า
ความเชื่อม่ันเท่ากับ .9433 
  2. แบบสอบถามลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านแบบแผนความคิดมีค่า
ความเชื่อม่ันเท่ากับ .9050 
  3. แบบสอบถามลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิสัยทัศน์ร่วมมีค่าความ
เชื่อม่ันเท่ากับ .9017 
  4. แบบสอบถามลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เป็นทีม มีค่า
ความเชื่อม่ันเท่ากับ .9445 
  5. แบบสอบถามลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ มีค่า
ความเชื่อม่ันเท่ากับ .8685 
  6. แบบสอบถามผลการท างานขององค์กรด้านการลดต้นทุนการผลิต มีค่า
ความเชื่อม่ันเท่ากับ .8099 
  7. แบบสอบถามผลการท างานขององค์กรด้านความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .9489 
  8. แบบสอบถามผลการท างานขององค์กรด้านความพึงพอใจของพนักงาน มีค่า
ความเชื่อม่ันเท่ากับ .8865 

7. น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ โดยได้ 
รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมสารนิพนธ์ เพื่อความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจึงน า
แบบสอบถามไปสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แล้วน าไปขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานบริษัทอาหารบริการด่วนแห่งหนึ่งในประเทศ
ไทย ส่วนของส านักงานใหญ่ โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามทั้งหมด 198 ฉบับ ได้คืนมา 190 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 95.96 

2. น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ แล้ว
ตรวจ ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ 

3. น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานและรายงานผลการวิจัย  
ต่อไป 

 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การจัดท าข้อมูล 
    การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าข้อมูลโดยด าเนินการตามล าดับดังน้ี  

1.1 รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้อง
และสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  

1.2 ด าเนินการลงรหัสแล้วน าข้อมูลมาบันทึกลงคอมพิวเตอร์  
1.3 ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     2.1 วิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐานเพื่อประมาณค่าเฉลี่ยของตัวแปรปัจจัย ได้แก่ 
ความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคิด วิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็น
ระบบ ตัวแปรตาม คือ วัดผลการท างานขององค์กร 
  2.2 หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช้ค่า 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 
   
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

ผลจากการวิจัยเรื่อง ลักษณะของพนักงานขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผลการ
ท างานขององค์กร กรณีศึกษา บริษัทร้านอาหารบริการด่วนแห่งหนึ่งในประเทศไทย สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้ง

นี้มีจ านวน 190 คน พบว่า 
 1.1 เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 25.79 
และ เพศหญิง จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 74.21 
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 1.2 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ 26-35 ปี จ านวน 125 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.79 รองลงมา คือ ผู้ที่มีอายุ 36.45 ปี และผู้ที่มีอายุ19-25 ปี โดยมีจ านวน 40  และ 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 และ13.16 ตามล าดับ 
 1.3 ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 66.32 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี และต่ ากว่าปริญญาตรี โดยมี
จ านวน 56  และ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 29.47 และ 4.21 ตามล าดับ 

 1.4 ระดับต าแหน่ง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งอยู่ในระดับ
ผู้บังคับบัญชา จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.16 และ ระดับปฏิบัติงาน จ านวน 165 คน คิดเป็น
ร้อยละ 86.84 
 1.5 อายุงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีมีอายุงาน 2 - 5 ปี  จ านวน 94 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.47 รองลงมาคือ น้อยกว่า 2 ปี  6 – 9 ปี และ 10ปีขึ้นไป โดยมีจ านวน 39, 31 
และ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.53, 16.32 และ 13.68 ตามล าดับ 
 
 2. ผลการศึกษาลักษณะของพนักงานขององค์กรแห่งการเรียนรู้  และผลการท างาน
ขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 2.1 ลักษณะของพนักงานขององค์กรแห่งการเรียนรู้  ผู้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม มี
ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 เม่ือพิจารณา
รายด้าน พบว่า เกือบทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านวิสัยทัศน์ร่วมซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ด้านความรอบรู้แห่งตนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านวิสัยทัศน์
ร่วมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.71, 3.55 และ 3.35 ตามล าดับ เม่ือพิจารณาราย
ข้อ พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านความรอบรู้แห่งตน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มีลักษณะของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านความรอบรู้แห่งตนในเรื่อง ท่านมีจิตส านึกความรับผิดชอบในการท างานสู่
ความส าเร็จทุกครั้งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ท่านมีการใฝ่หาความรู้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพใน
การท างานให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และท่านมีการยอมรับในเหตุผลหรือความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงานเท่ากัน ส่วนท่านมีวิธีคิดที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีแบบแผนมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด  ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11, 3.94, 3.94 และ 3.31 ตามล าดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านแบบแผนความคิด
อ่าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มีลักษณะของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านแบบแผนความคิดอ่านในเร่ือง ท่านได้น าแนวคิดใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนา
งานให้ดีขึ้นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ท่านพยายามแสวงหาวิธีที่ดีที่สุดมาปรับใช้กับการ
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ท างานของท่านอยู่เสมอ ส่วนท่านมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62, 3.51 และ 3.23 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิสัยทัศน์ร่วม 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มีลักษณะของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิสัยทัศน์ร่วมในเรื่อง ท่านมีความเข้าใจในภารกิจขององค์กรมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมาคือ ท่านได้รับการกระตุ้นให้ร่วมกันท างานเพื่อให้เป้าหมายขององค์กรเป็นจริง 
ส่วนท่านมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.62, 3.52 และ 2.83 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เป็นทีม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มีลักษณะของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เป็นทีมในเรื่อง ท่านและสมาชิกในทีมงานมีการตั้งเกณฑ์
ความส าเร็จของงานร่วมกันมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ท่านและสมาชิกในทีมมีการเรียนรู้ไป
พร้อมๆกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ส่วนท่านและสมาชิกในทีมงานเข้าใจขั้นตอนการท างาน
ขององค์กรเหมือนกันทุกคนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.71, 3.65 และ 3.39 
ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการคิดอย่างเป็น
ระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มีลักษณะ
ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการคิดอย่างเป็นระบบในเรื่อง ท่านสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองได้อย่างเป็นระบบมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ท่านมีการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานที่ผ่าน
มาสู่การพัฒนางานในปัจจุบันและอนาคต และท่านมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานต่างๆโดยค านึงถึง
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันอย่างมีขั้นตอนเท่ากัน ส่วนท่านมีการน าวิสัยทัศน์ขององค์กรไปบูรณา
การใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.53, 3.48, 
3.48 และ 3.39 ตามล าดับ 

2.2 ผลการท างานขององค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามมีผลการท างานขององค์กร
ตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการลดต้นทุนการผลิต และด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และ 3.82 ตามล าดับ ส่วนด้านความพึงพอใจของ
พนักงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 เม่ือพิจารณา
รายข้อ พบว่า มีผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการลดต้นทุน
การผลิตในเรื่อง องค์กรของท่านมีความสามารถในการเพิ่มผลก าไร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ 
องค์กรของท่านมีศักยภาพที่จะพัฒนาสินค้าในการแข่งขันและมีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่า
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คู่แข่ง ส่วนองค์กรของท่านมีการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.89, 3.86 และ 3.31 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 
เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มีผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้าน
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ องค์กรของท่านมีความสามารถใน
การเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการและบริการใหม่ๆ ทุกๆ เดือน  องค์กรของท่านมีการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือประสิทธิผลขององค์กรรวมถึงการสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรของท่านน าความต้องการของลูกค้า ข้อมูลต่าง ๆ จากลูกค้า มาเป็น
โอกาสในการสร้างนวัตกรรมมาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อน ามาสร้างนวัตกรรม   ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85, 3.77 และ 3.85 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 
เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้าน
ความพึงพอใจของพนักงานในเรื่อง ท่านได้รับความเป็นกันเองจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การก าหนดแผนงานกิจกรรมของหน่วยงาน มีความชัดเจนสามารถ
น าไปปฏิบัติได้ ส่วนท่านได้รับค่าตอบและสวัสดิการเหมาะสมกับประสบการณ์และหน้าที่ความ
รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83, 3.63 และ 2.96 ตามล าดับ 

  

 3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของพนักงานขององค์กรแห่งการ
เรียนรู้ กับผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 3.1 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้กับผล
การท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิต พบว่า 
ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความรอบรู้แห่งตน ด้านแบบแผนความคิดอ่าน ด้าน
วิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์กับผลการ
ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิตอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.43, 0.53, 0.44, 0.62 และ 0.50 
ตามล าดับ โดยลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ทุกด้านมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับผลการ
ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิต 

 3.2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้กับผล
การท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม พบว่า ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความรอบรู้แห่งตน ด้านแบบแผนความคิด
อ่าน ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์กับผล
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การท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.49, 
0.50, 0.51, 0.60 และ 0.43 ตามล าดับ โดยลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ทุกด้านมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 3.3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้กับผล
การท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงาน พบว่า  
ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความรอบรู้แห่งตน ด้านแบบแผนความคิดอ่าน ด้าน
วิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์กับผลการ
ท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.50, 0.68, 0.65, 0.69 และ 
0.56 ตามล าดับ โดยลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ทุกด้านมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับผล
การท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงาน 
 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของพนักงานขององค์กรแห่งการ
เรียนรู ้กับผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

การเรียนรู้เป็นทีม วิสัยทัศน์ร่วม แบบแผนความคิดอ่าน ความรอบรู้แห่งตน และ
การคิดอย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์กับผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิต โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย เท่ากับ  0.630 0.431 0.264 
0.217 และ 0.158 ตามล าดับ  หมายความว่า เม่ือการเรียนรู้เป็นทีมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผลการท างาน
ขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 0.630 หน่วย 
วิสัยทัศน์ร่วมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้าน
การลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 0.431 หน่วย แบบแผนความคิดอ่านเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผลการท างาน
ขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 0.264 หน่วย 
ความรอบรู้แห่งตนอ่านเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 0.217 หน่วย และการคิดอย่างเป็นระบบ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย 
ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 
0.158 หน่วย อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

การเรียนรู้เป็นทีม วิสัยทัศน์ร่วม แบบแผนความคิดอ่าน ความรอบรู้แห่งตน และ
การคิดอย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์กับผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.775 
0.398 0.355 0.364 และ 0.277 ตามล าดับ หมายความว่า เม่ือการเรียนรู้เป็นทีมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย 
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ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น 0.775 หน่วย วิสัยทัศน์ร่วมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิด
ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 0.398 หน่วย แบบแผน
ความคิดอ่านเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้าน
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 0.355 หน่วย ความรอบรู้แห่งตนอ่านเพิ่มขึ้น 1 หน่วย 
ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น 0.364 หน่วย และการคิดอย่างเป็นระบบ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผลการท างานของ
องค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 
0.277 หน่วย อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

การเรียนรู้เป็นทีม วิสัยทัศน์ร่วม แบบแผนความคิดอ่าน ความรอบรู้แห่งตน และ
การคิดอย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์กับผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย เท่ากับ 0.395 0.308 
0.297 0.233 และ 0.214 ตามล าดับ หมายความว่า เม่ือการเรียนรู้เป็นทีมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย           
ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านความพึงพอใจของพนักงาน
เพิ่มขึ้น 0.395 หน่วย วิสัยทัศน์ร่วมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงานเพิ่มขึ้น 0.308 หน่วย แบบแผนความคิดอ่าน
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจ
ของพนักงานเพิ่มขึ้น 0.297 หน่วย ความรอบรู้แห่งตนอ่านเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผลการท างานของ
องค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงานเพิ่มขึ้น 0.233 หน่วย 
และการคิดอย่างเป็นระบบ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของพนักงานเพิ่มขึ้น 0.214 หน่วย อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 

 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยเรื่อง ลักษณะของพนักงานต่อผลการท างานขององค์กรตาม
แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา บริษัทอาหารบริการด่วน สามารถสรุปประเด็นส าคัญ
มาอภิปรายได้ดังนี ้

1. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้แห่งตนกับผลการท างานขององค์กร 
ผลการวิจัย พบว่า  

ความรอบรู้แห่งตนมีความสัมพันธ์กับผลการท างานขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ  ปีเตอร์ เซ็งเก (Peter Senge. 1990) เรื่องแนวทางการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่กล่าวว่า บุคคลจะต้องมีความรอบรู้แห่งตน เพื่อให้เก่งในทุกๆ ด้าน ทั้งเก่ง
ในการเรียนรู้ เก่งคิด เก่งท า ซึ่งการเรียนรู้ของบุคลากรจะเป็นจุดเริ่มต้น คนในองค์กรจะต้องให้
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ความส าคัญกับการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต(Lifelong Learning) 
เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ และเม่ือได้มีโอกาสมารวมกันเป็นทีมงาน ก็จะส่งผลให้ทีมงาน
นั้นยิ่งมีความเป็นเลิศมากขึ้น และจะเป็นทีมงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นพื้นฐานขององค์กรการเรียนรู้ เกิด
ผลลัพธ์ในการท างานขององค์กรในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อ านาจ สว่างศรี (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ ของบริษัท บีเอฟเคที 
(ประเทศไทย) จ ากัด ที่กล่าวว่า  อิทธิพลขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย 
พลวัตแห่งการเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนองค์การ การเพิ่มอ านาจแก่บุคคล การจัดการความรู้ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีค่าองค์ประกอบทุกตัวอยู่ในระดับสูง 
ยกเว้น การจัดการความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง การเพิ่มอ านาจแก่บุคคล มีอิทธิพลสูงสุดเป็น
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่น ๆ ต่ าสุด การเพิ่มอ านาจ แก่บุคคล มีอิทธิพล
สูงสุดต่อองค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้  
 2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความคิดกับผลการท างานขององค์กร 
ผลการวิจัย พบว่า  
 แบบแผนความคิดมีความสัมพันธ์กับผลการท างานขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
วิโรจน์ สารัตนะ (2545: 9) ได้กล่าวถึงแบบแผนความคิดว่า เป็นการสร้างสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรจะท า
ให้สมาชิกมีการตื่นตัว ท าให้เกิดแรงจูงใจภายใน เข้าใจมุมมองวิธีคิดของตน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่
ได้รับสั่งสมมา มีผลต่อพฤติกรรม ค่านิยม เจตคติ ที่มีต่อบุคคลสรรพสิ่งและสถานการณ์ทั้งหลาย ท า
ให้สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราเชื่อ กับสิ่งที่เราปฏิบัติ เข้าใจทักษะความคิด การวางแผน และ
ทักษะในการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อความคิดความอ่าน อันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของบุคลากรที่จะน าองค์กร
ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ร่วมกับผลการท างานขององค์กร ผลการวิจัย 
พบว่า 

วิสัยทัศน์ร่วมมีความสัมพันธ์กับผลการท างานขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ            
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2545) ที่กล่าวว่า การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนทั้งองค์กร องค์กรแห่งการเรียนรู้
ต้องเป็นองค์การที่สมาชิกทุกคนได้รับความเข้าใจในวิสัยทัศน์ขององค์กร และการพัฒนาให้มี
วิสัยทัศน์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้เกิดพลัง และแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน น าพา
องค์กรไปสู่จุดหมายได้ในที่สุด  

4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้เป็นทีมกับผลการท างานขององค์กร 
ผลการวิจัย พบว่า 

การเรียนรู้เป็นทีมมีความสัมพันธ์กับผลการท างานขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
วิโรจน์ สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ (นิตยา ด้วงประเสริฐ. 2550: 38; อ้างอิงจาก วิโรจน์ สาร
รัตนะ; และอัญชลี สารรัตนะ. 2545) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นทีม เป็นหลักการความร่วมมือ 
หลักการกระบวนการกลุ่ม ซึ่งเชื่อว่าสมาชิกเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน
และกันต้องเป็นไปทั้งองค์กร เป็นการเน้นการท างานสร้างบรรยากาศให้สมาชิกทุกคนในองค์กร
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ท างานร่วมกันเป็นทีม เกิดความอยากรู้ หรือจิตส านึกที่ก่อให้เกิดความต้องการของแต่ละคนให้
กลายเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในองค์กรนั้นต้องอาศัยความรู้และ
ความคิดของมวลสมาชิกในการแลกเปลี่ยน และพัฒนาความฉลาดรอบรู้และความสามารถของทีมให้
บังเกิดผลยิ่งขึ้น เรียกว่า การอาศัยความสามารถของสมาชิกแต่ละบุคคล องค์การแห่งการเรียนรู้จะ
เกิดได้เมื่อมีการรวมพลังของกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์การเป็นการรวมตัวของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
สูงซึ่งเกิดจากการที่สมาชิกในทีมมีการเรียนรู้ร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
กันอย่างต่อเนื่องและ สม่ าเสมอ ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

5. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการคิดอย่างเป็นระบบกับผลการท างานขององค์กร 
ผลการวิจัย พบว่า 

การคิดอย่างเป็นระบบมีความสัมพันธ์กับผลการท างานขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ เซนกี (วันทิพย์ สินสูงสุด. 2549: 31; อ้างอิงจาก Senge. 1990) กล่าวว่า การคิดเชิงระบบเป็น
ฐานของพลวัตระบบ (System Dynamics) เป็นแนวคิดที่ให้วิถีทางในการเข้าใจเรื่องการท างาน เป็น
องค์ความรู้และเครื่องมือ ท าให้เข้าใจรูปแบบต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น ช่วยเห็นวิธีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ทรงประสิทธิผล โดยมองสิ่งต่าง ๆ ในรูปของกระบวนการ เป็นวงจร สาระส าคัญของการคิดเป็น
ระบบคือ การผลัดเปลี่ยนจิตใจ (A shift of mind) ให้มองเห็นสิ่งใด ๆ อย่างมีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกัน มีสาเหตุผลกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นกระบวนการ
มากกว่าเป็นแค่ภาพนิ่งเดี่ยวทีละภาพ ซึ่งการที่คนในองค์กรมีความสามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ 
โดยมองเห็นภาพความสัมพันธ์กันเป็นระบบได้อย่างเข้าใจและมีเหตุมีผล เป็นลักษณะการมอง
ภาพรวม หรือระบบใหญ่ (Total System) ก่อนว่าจะมีเป้าหมายในการท า งานอย่างไร แล้วจึง
สามารถมองเห็นระบบย่อย (Subsystem) ท าให้สามารถน าไปวางแผนและด าเนินการท าส่วนย่อยๆ 
นั้นให้เสร็จทีละส่วนน้ัน จะส่งผลถึงความส าเร็จขององค์กรในท่ีสุด 

ซึ่งผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของพนักงานทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านความรอบรู้
แห่งตน ด้านแบบแผนความคิด ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็น
ระบบกับผลการท างานขององค์กร ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานิดา ลือสายวงศ์ (2551) ที่กล่าว
ว่า ปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านพลวัตการเรียนรู้ ด้านการปรับเปลี่ยน
องค์กร ด้านการเพิ่มอ านาจบุคคล และด้านการจัดการความรู้ มีความสัมพันธ์ในระดับต่ ากว่ากับ
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกสิกรไทย ด้านความรอบรู้แห่งตน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ ปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านพลวัตการเรียนรู้ 
ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร ด้านการเพิ่มอ านาจบุคคล ด้านการจัดการความรู้ และด้านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับ ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
ธนาคารกสิกรไทยด้านวิสัยทัศน์ร่วม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มากไปกว่านั้น ปัจจัยที่
สนับสนุนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร ด้านการเพิ่มอ านาจบุคคล และ
ด้านการจัดการความรู้ มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ าและปานกลางกับความเป็นองค์กรแห่งการ
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เรียนรู้ของธนาคารกสิกรไทย ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวจิัย 

จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยเรื่อง ลักษณะของพนักงานต่อผลการท างานขององค์กรตาม
แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้” กรณีศึกษา ร้านอาหารบริการด่วน สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้
ดังนี ้

1. จากการศึกษาพบว่า ลักษณะของพนักงาน ด้านความรอบรู้แห่งตนมีความสัมพันธ์กับผล
การท างานขององค์กรมากที่สุด ดังนั้น เพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรควรเปิดโอกาส สนับสนุน รวมทั้งกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง โดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลต้องจัดให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เช่น การจัดให้มีการเรียนในชั้นเรียน การเรียนรู้แบบ   
e-learning เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล สร้างสรรค์ผลงานที่มุ่งหวัง และสร้างบรรยากาศกระตุ้น
เพื่อนร่วมงานให้พัฒนาศักยภาพไปสู่เป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ 

2. จากการศึกษาพบว่า ลักษณะของพนักงานด้านแบบแผนความคิดมีความสัมพันธ์กับผล           
การท างานขององค์กร ดังนั้น องค์กรควรมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรในองค์การสามารถมองเห็น
วิธีคิด ถึงความเชื่อมโยงต่อเนื่องของเหตุการณ์และสิ่งต่างๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์ผูกโยงกันเป็นระบบ
เป็นเครือข่าย พึ่งพาอาศัยกัน สามารถมองปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นวัฎจักร โดยน ามาบูรณาการเป็น
ความรู้ใหม่ เช่น การจัดให้มีการเวทีแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการ
คิดอย่างเป็นแบบแผนได้ทั่วทั้งองค์กร และน าแนวคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางานให้ดีขึ้น 

3. จากการศึกษาพบว่า ลักษณะของพนักงานด้านวิสัยทัศน์ร่วมมีความสัมพันธ์กับผล           
การท างานขององค์กรน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องมีการวางแผน และก าหนดวิสัยทัศน์ของ
องค์กรให้มีความชัดเจน ไม่ครุมเครือ หรือไม่เป็นวิสัยทัศน์ที่เกินความสามารถ ยากเกินกว่าที่
บุคลากรจะเข้าใจและด าเนินตามได้ และสื่อสารไปถึงบุคลากร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและก่อให้เกิด
วิสัยทัศน์ร่วมขององค์กร อันจะน าไปสู่การพัฒนาองค์กรต่อไป รวมทั้งควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้
มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรด้วย 

4. จากการศึกษาพบว่า ลักษณะของพนักงานด้านการเรียนรู้เป็นทีมมีความสัมพันธ์กับผล           
การท างานขององค์กร ดังนั้น เพื่อการพัฒนาองค์กร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลต้องจัดให้มีการ
เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
มีการ สนทนาที่เปิดเผย มีรูปแบบการเรียนรู้หลายรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจขั้นตอน
การท างานขององค์กรเหมือนกันทุกคน 

5. จากการศึกษาพบว่า ลักษณะของพนักงานด้านการคิดอย่างเป็นระบบมีความสัมพันธ์กับ
ผลการท างานขององค์กร ดังนั้น องค์กรต้องส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ให้คิดแบบเชื่อมโยง มอง
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ภาพรวม คิดเชิงสังเคราะห์มากกว่าวิเคราะห์แยกแยะ มองเห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ  ของ
ระบบ ทั้งความสัมพันธ์เชิงลึกและความสัมพันธ์แนวกว้าง ในลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน 
มากกว่าคิดแบบเหตุ-ผล เชิงเส้นตรง คิดเน้นที่กระบวนการหรือแบบแผน (Pattern) มากกว่าภาพ
เป็นจุด ๆ (Events) ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าการคิดอย่างเป็นระบบนี้เป็นหลักการที่ส าคัญที่สุดในการที่จะน า
องค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานน าวิสัยทัศน์องค์กรไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการท างานขององค์กร เช่น ปัจจัย
เกี่ยวกับแรงจูงใจในภายใน ปัจจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น า และปัจจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์กร เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงความส าคัญของปัจจัยส าคัญอื่นๆ ที่สามารถน าไปเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาองค์กรให้มีผลการท างานขององค์กรประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

2. ควรศึกษาแนวทางในการส่งเสริมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทาง
พัฒนาการบริหาร การจัดการ ส่งเสริมกิจกรรม และสนับสนุนการด าเนินงาน ใช้พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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                                                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. ผศ.ดร.กาญณ์ระวี  อนันตอัครกุล           อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ  
                                                       คณะสังคมศาสตร์ 
                                                       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
3. ดร.ไพบูลย ์ อาชารุ่งโรจน์                   อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ  
                                                      คณะสังคมศาสตร์ 
                                                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

ลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้และผลการท างานขององค์กร 
กรณีศึกษา บริษัทอาหารบริการด่วนแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

 

ค าชี้แจง: แบบสอบถามเพื่อการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บเป็นความลับ 
 

แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1   แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ส่วนที่ 3   แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการท างานขององค์กร 
 

ส่วนที่ 1   แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความและท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง      หน้าข้อความที่ตรงกับ
ความเป็นจริงของท่าน 
                                                                                                                   
1.  เพศ 

(   ) ชาย   (   ) หญิง 
  
2.  อาย ุ 

(   ) น้อยกว่า 25 ปี      (   ) 25-34 ปี 
 (   ) 35-44 ปี              (   ) 45 ปีขึ้นไป 

 
3.  ระดับการศึกษา     
                    (   )   ต่ ากว่าปริญญาตรี (   ) ปริญญาตรี 

(   )   สูงกว่าปริญญาตรี 
 
4.   ระดับต าแหน่ง 
          ระดับผู้บังคับบัญชา 

           ระดับปฏิบัติงาน  
 

5.  อายุงาน 
 (   ) น้อยกว่า 2 ปี     (   ) 2- 5 ปี 
(   ) 6-9 ปี                   (   )10 ปีขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน □ ให้ตรงตามสภาพความเป็นจริงของพนักงานขององค์กรท่านท่ีสุด 
ท่านมีลักษณะต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
 

ลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ลักษณะ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 2 3 4 5 
ความรอบรู้แห่งตน          
1. ท่านมีความมุ่งม่ันในการน าองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ      
1. ท่านมีความมุ่งม่ันในการสร้างสรรค์พัฒนางาน

อย่างต่อเนื่อง 
     

2. ท่านมีจิตส านึกความรับผิดชอบในการท างานสู่
ความส าเร็จทุกครั้ง 

     

3. ท่านมีการเรียนรู้งานในหน้าที่รวมท้ังศึกษาค้นคว้า 
เรียนรู้จากการศึกษาจากสิ่งต่างๆเพื่อความก้าวหน้า 

     

4. ท่านมีการใฝ่หาความรู้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการ
ท างานให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ 

     

5. ท่านเรียนรู้หรือติดตามความรู้ข่าวสารใหม่ๆ ท าให้
เกิดการพัฒนาและทันต่อเหตุการณ์ 

     

6. ท่านรู้จักใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจใน
การท างาน 

     

7. ท่านมีการยอมรับในเหตุผลหรือความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงาน 

     

8.  ท่านสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ที่พบจากหลายแง่มุม      
9. ท่านมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเป็น

แบบอย่างในการพัฒนางานครั้งต่อไป 
     

10. ท่านมีการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแหล่งเรียนรู้
อย่างกว้างขวาง 

     

11. ท่านมีวิธีคิดที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานได้
อย่างมีแบบแผน 

     

12. ท่านมีการปรึกษาหารือร่วมกันในการวางแผนการ
ท างาน 
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ลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ลักษณะ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 2 3 4 5 
13. ท่านมีการยอมรับในเหตุผลหรือความคิดเห็นของ

เพื่อนร่วมงาน 
     

14. ท่านสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีพบจากหลาย
แง่มุม 

     

15. ท่านมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเป็น
แบบอย่างในการพัฒนางานครั้งต่อไป 

     

16. ท่านมีการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแหล่งเรียนรู้
อย่างกว้างขวาง 

     

17. ท่านมีวิธีคิดที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานได้
อย่างมีแบบแผน 

     

18. ท่านมีการปรึกษาหารือร่วมกันในการวางแผนการ
ท างาน 

     

แบบแผนความคิดอ่าน      
19. ท่านได้น าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน

มาวิเคราะห์แล้วหาทางเลือกที่ดีกว่าเดิม 
     

20. ท่านมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน
การท างาน 

     

21. ท่านพยายามแสวงหาวิธีที่ดีที่สุดมาปรับใช้กับการ
ท างานของท่านอยู่เสมอ 

     

22. ท่านสามารถปรับวิธีคิดและวิธีการท างานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ 

     

23. ท่านได้น าแนวคิดใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางานให้
ดีขึ้น 

     

วิสัยทัศน์ร่วมกัน      
24. องค์กรมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อหาจุดเด่น 

จุดด้อยมาเป็นโอกาสในการพัฒนาเป็นวิสัยทัศน์
ขององค์กร 

     

25. ท่านมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์
ขององค์กร 
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ลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ลักษณะ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 2 3 4 5 
26. องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนที่ท าให้ท่านต้องการร่วม

บูรณาการให้บรรลุเป้าหมายเพื่ออนาคตขององคก์ร 
     

27. ท่านได้รับการกระตุ้นให้ร่วมกันท างานเพื่อให้
เป้าหมายขององค์กรเป็นจริง 

     

28. ท่านมีความเข้าใจในภารกิจขององค์กร      
29.  ท่านแสดงออกตามค่านิยมร่วมขององค์กร      
30. ท่านได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน

กิจกรรมเพื่อชื่อเสียงขององค์กร 
     

31. ท่านได้พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆกับผู้อื่น
อย่างสม่ าเสมอ 

     

การเรียนรู้เป็นทีม      
32. ท่านได้รับจากองค์กรให้มีการส่งเสริมการท างาน

เป็นทีมหรือกลุ่ม 
     

33. ท่านและสมาชิกในทีมมีการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

     

34. ท่านและสมาชิกเมื่ออยู่ในทีมงานจะมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่เสมอ 

     

35. ท่านและสมาชิกในทีมงานเข้าใจขั้นตอนการ
ท างานขององค์กรเหมือนกันทุกคน 

     

36. ท่านและสมาชิกในทีมงานได้สอดประสานกันอย่างดี      
37. ท่านและสมาชิกในทีมงานมีการตั้งเกณฑ์

ความส าเร็จของงานร่วมกัน 
     

38. ท่านและสมาชิกในทีมมีการเรียมข้อมูลเพื่อ
อภิปราย และสรุปเป็นแนวทางที่ดีที่สุดของทีมงาน 

     

39. ท่านและสมาชิกในทีมงานมีการติดตามประเมินผลร่วมกัน      
40. ท่านและสมาชิกในทีมงานมีการประเมินผลร่วมกัน      
41. ท่านและองค์กรมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ      
42. ท่านและพนักงานมีความเข้าใจในโครงสร้าง

พื้นฐานขององค์กร 
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ลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ลักษณะ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 2 3 4 5 
43. ท่านและพนักงานมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

อย่างชัดเจและเป็นระบบ 
     

การคิดอย่างเป็นระบบ      
44. ท่านเข้าใจว่าตนเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญ

เหมือนกับส่วนอื่นในองค์กร 
     

45. ท่านมีการน าวิสัยทัศน์ขององค์กรไปบูรณาการใช้
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

   
 

  

46. ท่านมีการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานที่ผ่านมาสู่การ
พัฒนางานในปัจจุบันและอนาคต 

     

47. ท่านมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานต่างๆ โดยค านึงถึง
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันอย่างมีขั้นตอน 

     

48. ท่านสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ย่างเป็น
ระบบ 

     

ส่วนที่ 3   แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการท างานขององค์กร 
โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน □ ให้ตรงตามสภาพความเป็นจริงขององค์กรท่านที่สุด 
ท่านคิดว่าองค์กรของท่านมีผลการท างานต่อไปนี้ในระดับใด 

ผลการท างานขององค์กร 

ลักษณะ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 2 3 4 5 
การลดต้นทุนการผลิต       
49. องค์กรของท่านมีการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการปฏิบัติงาน 
     

50. องค์กรของท่านใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า      
51. องค์กรของท่านประหยัดและยืดอายุการใช้ทรัพยากร      
52. องค์กรของท่านมีความสามารถในการเพิ่มผลก าไร      
53. องค์กรของท่านมีศักยภาพที่จะพัฒนาสินค้าในการ

แข่งขันและมีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่าคู่แข่ง 
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ลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ลักษณะ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 2 3 4 5 
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม      
54. องค์กรของท่านมีความสามารถในการเร่งการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการและบริการใหม่ ๆ ทุก ๆ เดือน 

     

55. องค์กรของท่านมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ 
กระบวนการ หรือประสิทธิผลขององค์กรรวมถึง
การสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     

56. องค์กรของท่านน าความต้องการของลูกค้า ข้อมูล
ต่าง ๆ จากลูกค้า มาเป็นโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรมมาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อ
น ามาสร้างนวัตกรรม 

     

ความพึงพอใจของพนักงาน      

57. ท่านได้รับค่าตอบและสวัสดิการเหมาะสมกับ
ประสบการณ์และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

     

58. งานที่ท่านรับผิดชอบอยู่มีความเหมาะสมและ
น่าสนใจ 

     

59. ท่านได้รับความยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วม
หน่วยงาน 

     

60. ในสายงานของท่านมีโอกาสก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน 

     

61. ในสายงานของท่านมีสายการบังคับบัญชาที่
เหมาะสม 

     

62.  สถานท่ีท างานมีความสะอาด เป็นระเบียบ และ
เหมาะสม 

     

63. การปฏิบัติงานของท่านในปัจจุบันมีความม่ันคง      
64. ท่านได้รับความเป็นกันเองจากเพื่อนร่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชา 
     

65. การก าหนดแผนงาน กิจกรรมของหน่วยงาน มี
ความชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
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