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 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาพฤติกรรมของพนักงานท่ีสนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการ
ท างาน และให้ความรู้ ความเขา้ใจท่ีจะสนับสนุนพนักงาน ให้มีพฤติกรรมและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ไดแ้ก่ พนกังานประจ า
และพนกังานชัว่คราว บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั จ  านวนทั้งส้ิน 400 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ
การวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ และการทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของ
เพียร์สัน  
 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มี
การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานฝ่ายผลิต และมีระยะเวลาในการท างาน 1 – 5 ปี มีระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการท างานดา้นความซ่ือสัตย ์ดา้นความสามารถ ดา้นปัญญา และดา้น
วิสัยทศัน์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และดา้นความจริงใจ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีระดบั
ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง ดา้นแบบจ าลอง
ความคิด และดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นความคิดเชิงระบบ และ
ด้านความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุกดา้นผลงาน และดา้นการวางแผนงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
และดา้นความสม ่าเสมอในการท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงานและระยะเวลาการท างานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ของบริษทัแตกต่างกนั พฤติกรรมการท างานของพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั และความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนกังานมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุกของพนกังาน 
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        The purpose of this research is to study the behavior of employees and their attitude to the 

Learning Organization of Sony Tech Technology (Thailand) Co., Ltd. The samples in this study are 

regular and temporary employees for Sony Tech Technology (Thailand) Co., Ltd. with a total of 400 

people. Data was gathered through questionnaire.  The statistics used for data analysis are percentage, 

mean, and standard deviation, independent t-test, one way analysis of variance and Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient. 

 The results showed that the majority of respondents are male, aged 21 to 30 years, holding 

bachelor degree, work as an operation officer, and the duration of the work from 1 to 5 years. The 

respondents have views on the level of integrity intelligence and vision at the highest level. For the 

sincerity aspect, the opinion is at high level. The respondents also to the state of Learning 

Organization of the company in term of in the terms of personal mastery, mental model and teamwork 

at the highest level and in term of systematic thinking and the commitment to excellence at high level. 

The respondents have opinion on the proactive performance in term of outcome and planning at the 

highest level and the consistency of work at high level. 

 Hypothesis testing results shows that employees with different personal characteristics; sex, 

age, level of education, position and duration of working have different level of assessment the state 

of Learning Organization of the company. Their working behavior is correlated with assessment the 

state of Learning Organization of the company. Their assessment the state of Learning Organization 

of the company is positively correlated with their proactive working performance. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี  เน่ืองจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอยา่งดียิ่ง
จาก อาจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่า 
นับตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์  ในการให้ค  าปรึกษา ค าแนะน าท่ีมีคุณค่า ช่วยเหลือและ
ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงใน
ความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา และ รองศาสตราจารย ์  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ท่ีกรุณาเป็นกรรมการเพิ่มเติมในการสอบสารนิพนธ์ และให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อ
ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์และกรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจ
คุณภาพของเคร่ืองมือ อีกทั้งยงัใหค้  าแนะน าในการวจิยัคร้ังน้ี และใหค้วามเมตตาดว้ยดีเสมอมา 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่าน ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร ทุกท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้ความช่วยเหลือ
ตลอดจนประสบการณ์ท่ีดีแก่ผูว้จิยั อีกทั้งใหค้วามเมตตาดว้ยดีเสมอมา  

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาในการตอบ
ค าถาม ใหค้วามอนุเคราะห์และช่วยใหก้ารท าสารนิพนธ์คร้ังน้ีประสบความส าเร็จ 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ผูซ่ึ้งให้ชีวิต ความรัก อบรมสั่งสอน และเป็นแรง
บนัดาลใจใหมี้วนัน้ี คอยใหก้ าลงัใจ มอบโอกาสในการศึกษาเป็นวชิาความรู้ติดตวัในปัจจุบนั  

ผูว้ิจยัขอขอบคุณ เพื่อนนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ รุ่น 11 
ทุกคน และเพื่อนๆ ทุกท่าน ท่ีคอยช่วยเหลือ ให้ก าลงัใจ และให้ค  าแนะน า ในการท าสารนิพนธ์ฉบบัน้ี
มาโดยตลอด 

 
 คุณประโยชน์และความดีอนัพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณ
ของบิดา มารดา บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง บูรพคณาจารยทุ์กท่าน  ท่ีไดอ้บรมสั่งสอน ช้ีแนะแนวทางท่ีดี
และมีคุณค่าตลอดมาจนส าเร็จการศึกษา  
 

 เอกริณทร์ เยน็วชิยั 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมหิลงั 
 ในโลกปัจจุบันได้มีการพัฒนาในเร่ืองปัจจัยต่างๆ ในการแข่งขันมากข้ึน เม่ือกระแส
โลกาภิวฒัน์ และเทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบนัไดก่้อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมหาศาลทางดา้นการ
ด าเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆ ซ่ึงเป็นผลท าให้ตอ้งมีการปฏิรูปตนเองเพื่อความอยู่รอดกนัอย่างเต็มท่ี 
องคก์รท่ีเฉลียวฉลาดและสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วจะกลายเป็นองคก์รผูน้ าระดบัโลก ส่วนองคก์รท่ี
ด าเนินธุรกิจแบบเดิมๆ จะไม่อาจอยู่รอดไดใ้นยุคน้ี ถึงแมข้นาดขององค์กรจะใหญ่ข้ึน และพนกังานก็
มากข้ึนแต่ก็ไม่อาจจะตอบไดว้า่องคก์รมีความส าเร็จ มากกวา่การมีพลงัสมองอนัสร้างสรรค ์และความ
คล่องแคล่วท่ีจ าเป็นมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองได ้
 “การพฒันาองค์การแห่งการเรียนรู้” เป็นหัวใจส าคญัส าหรับการสร้างความสามารถในการ
แข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื ท่ีควรจะเกิดข้ึนกบัองคก์ารทุกประเภท ไม่วา่จะเป็นองคก์ารภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ภาคธุรกิจเอกชน และไม่วา่จะเป็นองคก์ารขนาดใหญ่ ขนาดกลางหรือขนาดยอ่ม ทั้งน้ีเพราะทุกองคก์าร
ตอ้งอยู่ในเวทีโลก ท่ีตอ้งมีการแข่งขนัด้วยความรู้และภูมิปัญญาอยู่ตลอด ซ่ึงองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) เป็นพื้นฐานท่ีส าคญัส าหรับการพฒันาองค์การ ไปสู่การเป็นองค์การแห่ง
ความรู้ (Knowledge Organization) และองคก์ารแห่งนวตักรรม (Innovative Organization)  
 โดยความส าคญัขององค์การแห่งการเรียนรู้จะเห็นไดจ้ากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในโลกของธุรกิจ ท าใหอ้งคก์รทัว่โลกตอ้งการให้เกิดการเรียนรู้ในสถานท่ีท างาน และในบรรดา
พนกังานท่ีตอ้งโอนยา้ยงานไปตามสาขาต่างๆ อยูเ่ป็นประจ า ซ่ึงปัญหาท่ีองค์การต่างๆก าลงัเผชิญอยู ่
ไดแ้ก่ 1) การปรับองคก์ร การปรับโครงสร้าง และการปรับเปล่ียนต่างๆท่ีตอ้งมุ่งไปสู่ความส าเร็จ ไม่ใช่
เพียงปรับเพื่อความอยูร่อด 2) ปัญหาการขาดแคลนทกัษะท่ีเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากสถานศึกษาต่างๆ ไม่ได้
เตรียมคนใหพ้ร้อมส าหรับการท างานในศตวรรษท่ี 21 ไวอ้ยา่งเหมาะสม 3) ความรู้ท่ีเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่า
ในทุกๆ 2-3 ปี 4) การแข่งขนักบับรรดาบริษทัท่ีมีก าลงัความสามารถมากท่ีสุดของโลก 5) ความรุดหนา้
ทางเทคโนโลยใีหม่ๆ 6) ความตอ้งการขององคก์าร เพื่อท่ีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง 
 ซ่ึงในการเกิดข้ึนขององค์การแห่งการเรียนรู้ เร่ิมมีการตระหนักว่าการเรียนรู้แบบทัว่ทั้ ง
องค์การ (Organization-Wide Learning) สามารถเพิ่มผลการปฏิบติังาน ความสามารถในการแข่งขนั 
และความส าเร็จขององค์กรได้ ท าให้มีองค์กรธุรกิจใหญ่ๆ เร่ิมมองเห็นว่า การเรียนรู้ในองค์การมี
ความสัมพนัธ์กบัการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ในส่วนของการท างานเป็นทีม และการส่ือสารแบบขยายวง
กวา้งก็ถูกมองวา่ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งต่อการสร้างบริษทัท่ีสามารถตอบสนองต่อส่ิงต่างๆ และประสบ
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ความส าเร็จไดม้ากกว่าเดิม โดยองค์กรเหล่านั้นไดเ้ร่ิมการทดลองเก่ียวกบักลุ่มท างานและท าการวิจยั
เก่ียวกบัแนวความคิดของการเรียนรู้ในองค์กร และได้ผลสรุปว่าการเรียนรู้แบบทัว่ทั้งองค์กรนั้นมี
ประโยชน์ต่อทั้งการวางแผนกลยุทธ์ และต่อความส าเร็จของบริษทัอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงท าให้ไดเ้ปรียบกา้ว
ล ้าหน้าคู่แข่งไปหลายปีเลยทีเดียว ดงันั้นในช่วงทศวรรษท่ี 90 จึงมีบริษทัท่ีก าหนดพนัธกิจของตนเอง 
เพื่อท่ีจะเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งมากมายทั้งในอเมริกา ในยโุรป รวมถึงในเอเชีย 
 บริษทัส่วนใหญ่ ยงัคงพยายามท่ีจะเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในขณะท่ีอีกหลายๆบริษทัยงั
ไม่เขา้ใจถึงความส าคญั และไม่รู้ว่ามนัจะมีประสิทธิผลได้อย่างไร ซ่ึงบุคคลหรือองค์กรจะสามารถ
เขา้ใจถึงการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ จะตอ้งเขา้ใจถึงระบบต่างๆท่ีจะน าไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ เช่น ระบบยอ่ย 5 ระบบ คือ การเรียนรู้ (Learning) องคก์าร (Organization) คน (People) ความรู้ 
(Knowledge) และเทคโนโลยี (Technology) ท่ีจะตอ้งประสานกนัเพื่อเป็นหลกัการท่ีจ าเป็นต่อการ
เปล่ียนแปลงตนเองไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยระบบยอ่ยทั้ง 5 ส่วนนั้นจะน ามาเช่ือมประสานกนั 
และเติมเต็มซ่ึงกนัและกนั โดยในระบบยอ่ยท่ีเป็นระบบหลกัขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ คือการเรียนรู้ 
(Learning) ทั้งในระดบับุคคล กลุ่ม และองค์การ ซ่ึงระบบยอ่ยการเรียนรู้จะประกอบไปดว้ย ทกัษะใน
การคิดเชิงระบบ (Systems thinking) แบบจ าลองความคิด (Mental model) การมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 
(Personal Mastery) การเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง (Self-directed learning) และการเรียนรู้ท างาน
เป็นทีม (Teamwork) ส่วนระบบย่อยท่ีเหลืออีก 4 ระบบ (องค์การ คน ความรู้ และเทคโนโลยี) เป็น
ระบบท่ีจ าเป็นตอ้งมีการส่งเสริม เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพและความมีประสิทธิผลของการเรียนรู้ทัว่ทั้ ง
องคก์าร 
 โดย บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการเรียนรู้ท่ี
เกิดข้ึนทัว่ทั้งองคก์ารและทัว่ทุกระบบ ซ่ึงจะท าให้ให้องคก์ารไม่เพียงแค่อยูร่อด แต่ยงัมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จไดอ้ย่างสูงอีกด้วย ดงันั้นบริษทัจึงไดส้นับสนุนแนวคิด  “การพฒันาองค์การดว้ยแนวคิด
องคก์ารแห่งการเรียนรู้” ซ่ึงจะพบไดจ้าก ค่านิยมร่วมของบริษทั (Shared values) ท่ีแสดงให้เห็นอยา่ง
ชดัเจนถึงความตอ้งการของบริษทัท่ีจะให้พนกังานทุกคนของบริษทัมีค่านิยมในแนวทางของการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ เช่น  1) มุ่งมัน่สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ และผลกัดนัการแก้ปัญหา 2) ทุ่มเทเพื่อ
คุณภาพสูงสุด 3) กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 4) รับผิดชอบผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนและ
ด ารงไวซ่ึ้งความสัตยซ่ื์อเท่ียงธรรม 5) มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการอยา่งฉบัไวและมีวินยั และ 6) เคารพผูอ่ื้น
และยอมรับความแตกต่างหลากหลายของทุกคน โดยยงัให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ซ่ึงจะท าให้การ
เรียนรู้กลายเป็นวฒันธรรมขององคก์ารในการด าเนินงานเพื่อใหอ้งคก์ารสามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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ความมุ่งหมายในการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังาน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานใน
องคก์ร และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ท่ีมีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน บริษทั 
โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของพนกังานในการปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
 3. เพื่อศึกษาการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั ประสิทธิภาพในการท างาน
เชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ความส าคญัของงานวจิัย 
 1. ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีจะสนบัสนุนวิธีการจดัการองคก์าร ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จ ากัด ในแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีรุนแรงข้ึนทุกวนั 
 2. ผลของการศึกษาจะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการท างาน และให้ความรู้ ความ
เขา้ใจท่ีจะสนบัสนุนพนกังาน ใหมี้พฤติกรรมและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
 3. ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางแก่องคก์ารท่ีตอ้งการจดัการองคก์ารแบบองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ โดยใชศึ้กษาพฤติกรรมและประสิทธิภาพของพนกังานท่ีเหมาะสมแก่การเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ 
 

ขอบเขตการวจิัย 
 โครงการวิจยัน้ีผูว้ิจยัท าการศึกษาพฤติกรรมของพนักงานท่ีสนบัสนุนการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
  
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานประจ าและพนกังานชัว่คราว บริษทั โซน่ี เทค
โนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั โดยมีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 2,850 คน (แหล่งท่ีมา: ฝ่ายบุคคลของ บริษทั 
โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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 กลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่พนกังานประจ าและพนกังานชัว่คราว บริษทั โซน่ี 
เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ผูว้ิจยัไดค้  านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นตวัแทน ของประชากร
โดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane.  1967: 580-581) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ได ้จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง เท่ากบั 350 คน และไดเ้ก็บแบบสอบถามเพิ่มข้ึนอีก 15% เท่ากบั 50คน รวมเป็นขนาดตวัอยา่ง
ทั้งหมด 400 คน 
 โดยใชว้ิธีการไดสุ่้มตวัอยา่งแบบอาศยัความน่าจะเป็น (Probability sampling) ดว้ยวิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) ผูว้จิยัก าหนดหมายเลขเรียงล าดบัประชากรทั้งหมด จากคน
ท่ี 1 ถึงคนท่ี 2,850 และใชห้ลกัเกณฑใ์นการเลือกตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใส่คืน (Without 
replacement) เม่ือจบัสลากไดห้มายเลขใดประชากรหมายเลขนั้นจะเป็นตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จนครบ
จ านวน 400 คน 
 
 ตัวแปรทีศึ่กษา 
  1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงัน้ี 

1.1 ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
    1.1.1 เพศ 
     1.1.1.1  ชาย 
     1.1.1.2  หญิง 
    1.1.2 อาย ุ
     1.1.2.1  21 – 30 ปี 
     1.1.2.2  31 – 40 ปี 
     1.1.2.3  41 ปี ข้ึนไป 
    1.1.3 ระดบัการศึกษา 
     1.1.3.1  ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
     1.1.3.2  ปริญญาตรี 
     1.1.3.3  สูงกวา่ปริญญาตรี 
    1.1.4  ต าแหน่งงานในองคก์ร 
     1.1.4.1  ต าแหน่งพนกังานฝ่ายผลิต 
     1.1.4.2  ต าแหน่งพนกังานฝ่ายผูบ้งัคบับญัชา 
     1.1.4.3  ต าแหน่งพนกังานฝ่ายผูบ้ริหาร 
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    1.1.5 ระยะเวลาในการท างาน 
     1.1.5.1  ต ่ากวา่ 1 ปี 
     1.1.5.2  1 – 5 ปี 
     1.1.5.3  6 – 10 ปี 
     1.1.5.4  10 ปีข้ึนไป 
   1.2 พฤติกรรมการท างานของพนกังานท่ีสนบัสนุนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
     -  พฤติกรรมการท างานดา้นความซ่ือสัตย ์
     -  พฤติกรรมการท างานดา้นความจริงใจ 
     -  พฤติกรรมการท างานดา้นความสามารถ 
     -  พฤติกรรมการท างานดา้นปัญญา 
     -  พฤติกรรมการท างานดา้นวสิัยทศัน์ 
  2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่  
   2.1 การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 
     -  ความคิดเชิงระบบ 
     -  แบบจ าลองความคิด 
     -  ความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 
     -  การเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง 
     -  การเรียนรู้ท างานเป็นทีม 
   2.2 ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของ พนักงาน บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จ ากดั 
     -  ประสิทธิภาพทางดา้นผลงาน 
     -  ประสิทธิภาพดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน 
     -  ประสิทธิภาพดา้นการวางแผนงาน 
 

ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. พนักงาน หมายถึง พนักงานประจ าและพนักงานชั่วคราว ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จ ากดั 
 2. ต าแหน่งงานในองค์กร หมายถึง การจัดกลุ่มงาน และโครงสร้างต าแหน่งงาน การ
มอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและ การจดัความสัมพนัธ์เป็นโครงสร้างองคก์าร 
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 3. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หมายถึง การท างานเป็นระยะเวลานาน และระยะเวลาการ
ด าเนินงานทีมีผลต่อการปฎิบติังาน 
 4. พฤติกรรม หมายถึง กริยา อาการ ท่ีแสดงออก หรือเกิดปฏิกิริยาเม่ือเผชิญกบัส่ิงภายนอก 
การแสดงออกนั้นอาจเกิดจากอุปนิสัยท่ีสะสม หรือเกิดจากความเคยชินอนัไดรั้บจากประสบการณ์ หรือ
ไดรั้บจากการศึกษาอบรมก็ตาม การแสดงออกน้ีอาจเป็นไดท้ั้งคุณและโทษต่อทั้งเจา้ของพฤติกรรมเอง
หรือต่อส่ิงภายนอก 
 5. พฤติกรรมการท างานด้านความซ่ือสัตย์ หมายถึง ตวัแปรพฤติกรรมการท างานทั้ง 6 ดา้น 
คือ ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ์ความอดทน ความเช่ือ มัน่ในตนเอง ความรอบคอบ ความมีวินยัใน
ตนเอง มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก  
 6. พฤติกรรมการท างานด้านความจริงใจ หมายถึง การรู้จกัใช้วิธีการท่ีจะครองใจคนโดยมี
ความประสงคใ์หบุ้คคลเหล่านั้นนบัถือ จงรักภกัดี และใหค้วาม ร่วมมือร่วมใจ ท างานดว้ยความเตม็ใจ 
 7. พฤติกรรมการท างานด้านความสามารถ หมายถึง ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะของบุคคล 
ซ่ึงบุคคลนั้นจะแสดงออกเป็นวธีิคิดและพฤติกรรมในการท างานท่ีจะส่งผลต่อการปฏิบติังานของแต่ละ
บุคคล และมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง อนัจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จตามมาตรฐานหรือสูงกว่า
มาตรฐานท่ีองคก์ารไดก้ าหนดเอาไว ้
 8. พฤติกรรมการท างานด้านปัญญา หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถทางการคิด
แก้ปัญหา ไหวพริบ ความสามารถท่ีจะมี ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นได้อย่างเหมาะสม คิดเป็น รู้จกัคิด คิด
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ 
 9. พฤติกรรมการท างานด้านวิสัยทัศน์ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึงสภาพขององค์กรใน
อนาคตท่ีมองเห็นองคก์รหรือ อนาคตอยา่งไร และเป็นภาพจินตนาการท่ีพึงปรารถนาตอ้งการให้เกิดข้ึน
ในอนาคต 
 10. ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก หมายถึง เป็นการท างานมีเป้าหมายสู่อนาคตการท างาน
เชิงรุกตอ้งอาศยัขอ้มูลข่าวสารหรือประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาจากอดีตและท่ีก าลงัประสบอยู่ในปัจจุบนั 
โดยกรอบการคิดจะเนน้เหตุการณืท่ีเกิดข้ึนเนน้พนัธกิจท่ีท างานไดอ้ยา่งรวดเร็วคุม้ค่าและมีคุณภาพ 
 11. ประสิทธิภาพทางด้านผลงาน หมายถึง การท างานท่ีได้มาซ่ึงผลของการปฏิบติังานท่ี
ผูป้ฏิบติังานไดด้ าเนินการส าเร็จตามเป้าหมาย ขอ้ตกลงหรือตามท่ีผูม้อบหมายสั่งกา 
 12. ประสิทธิภาพทางด้านความสม ่าเสมอในการท างาน หมายถึง การท างานท่ีม่ีการทุ่มเทและ
ความเป็นปกติตามระเบียบเสมอในการท างานและเป็นกระบวนการท่ีเป็นวงจรท่ีเกิดการพฒันางานอยา่ง
ต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
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 13. ประสิทธิภาพด้านการวางแผนงาน หมายถึง กระบวนการซ่ึงท าการตดัสินใจไวล่้วงหน้า
เก่ียวกบังานบางอยา่งท่ีจะกระท าในอนาคต โดยมีส่ิงมุ่งหวงัถึงผลส าเร็จ และผลส าเร็จนั้นไดม้าโดย 
ตอ้งมีการวางแผนงานทั้งหมดไวล่้วงหนา้ 
 

กรอบแนวความคดิในการวจิัย 
 ในการศึกษาวจิยัเร่ือง “พฤติกรรมของพนกังานท่ีสนบัสนุนการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั” มีกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 
 
 ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

พฤติกรรมการท างานของพนกังานท่ี
สนบัสนุนการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จ ากดั 
- พฤติกรรมการท างานดา้นความซ่ือสัตย ์
- พฤติกรรมการท างานดา้นความจริงใจ 
- พฤติกรรมการท างานดา้นความสามารถ 
- พฤติกรรมการท างานดา้นปัญญา 
- พฤติกรรมการท างานดา้นวิสัยทศัน์ 

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน 

บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 

- ความคิดเชิงระบบ 
- แบบจ าลองความคิด 
- ความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 
- การเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง 
- การเรียนรู้ท างานเป็นทีม 

ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
- ประสิทธิภาพทางดา้นผลงาน 
- ประสิทธิภาพดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน 
- ประสิทธิภาพดา้นการวางแผนงาน 

ลกัษณะส่วนบุคคล :  
- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- ต าแหน่งงานในองคก์ร 

- ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
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สมมติฐานในการวจิัย 
 1. พนกังานท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานและ
ระยะเวลาการท างานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 
 2. พฤติกรรมการท างานของพนกังาน มีความสัมพนัธ์ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
 3. การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังานมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพ ในการท างาน
เชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 



บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวจิยัเร่ือง พฤติกรรมของพนกังานท่ีสนบัสนุนการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ของ บริษทั 
โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดัผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
   1. แนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
   2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการท างานของบุคคล 
   3. แนวความคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 
   4. แนวความคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัประสิทธิภาพ 
   5. ประวติัของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
   6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. แนวคดิองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
 องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หมายถึง องค์การซ่ึงมีการพฒันาขีด
ความสามารถในการเรียนรู้ (Learn) การปรับตวั (Adapt) และการเปล่ียนแปลง (Change) อยา่งต่อเน่ือง 
(Robbins; & Coulter. 2002: 47) หรือหมายถึง การสร้างสรรค ์(Creates) การจดัหา (Acquires) โดยการ
เช่ือมโยงความรู้เชิงรุก และเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยมีพื้นฐานของความรู้และมุมมองใหม่ๆ 
(Kreitner; & Kinicki. 2001: 676) 
 เบ็ค (Beck. 1992: 22) กล่าววา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้คือ การอ านวยความสะดวกให้การ
เรียนรู้ และการพฒันาตนเอง ของการเรียนรู้ของพนกังาน ขณะท่ีด าเนินการเปล่ียนแปลงและถ่ายทอด
ความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 เซงก้ี (Senge. 1990: 3) ให้ค  าจดัความขององค์การแห่งการเรียนรู้ไวว้่า คนได้ขยาย
ความสามารถในการสร้างผลงานท่ีตนเองตอ้งการอย่างแทจ้ริงอย่างต่อเน่ือง หรือท่ีรูปแบบใหม่ และ
รูปแบบการขยายของความคิดท่ีเป็นโดยธรรมชาติ และท่ีท่ีรวมกลุ่มของความทะเยอทะยานท าไดอ้ยา่ง
อิสระ และท่ีทุกคนไดเ้รียนรู้ท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง วิธีท่ีองค์กรสร้างเสริม และจดัการความรู้ 
ให้เป็นส่ิงปฏิบติัในทุกกิจกรรมของพนกังานในองค์กร และในวฒันธรรมขององค์การ และปรับตวั 
พฒันา ระบบองคก์าร อยา่งมีประสิทธิภาพ (Dodgson. 1993: 377) เป็นการคิดคน้การพฒันาทกัษะของ
องคก์าร ไดรั้บ และผอ่งถ่ายความรู้ และ การปรับปรุงพฤติกรรมขององคก์ารให้สะทอ้นกบัความรู้ใหม่ๆ 
และเชาวใ์หม่ๆ (Garvin. 1993: 80) 
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 วิก และลีออง (Wick; & Leon. 1993: 124) กล่าววา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นองคก์ารมี
การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพื่อความส าเร็จในอนาคต โดยการสร้างสรรค์อย่างฉับไว และการขดัเกลา
ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับองคก์าร  
 ผูบ้ริหารในปัจจุบนัน้ีก าลังเผชิญกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงในอตัราท่ีรวดเร็วมาก
นวตักรรมท่ีต่อเน่ืองในเร่ืองของสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงกบัโลกาภิวตัน์ของ
ตลาด (Globalization of markets) ซ่ึงท าให้เกิดความสับสนวุ่นวาย ผลท่ีเกิดข้ึนคือหลกัการและแนว
ทางการบริหารในอดีต ไม่สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นโลกปัจจุบนัได ้องคก์ารท่ีจะประสบความส าเร็จ
ในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งสามารถท่ีจะเรียนรู้และตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยองคก์ารลกัษณะน้ีจะมี
ผูบ้ริหารซ่ึงมีภูมิปัญญาท่ีฉลาดในการเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีทา้ทายต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและสามารถ
บริหารจดัการฐานแห่งความรู้ (Knowledge base) ส าหรับองคก์ารได ้รวมทั้งสามารถเปล่ียนแปลงในส่ิง
ท่ีตอ้งการได ้หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือองค์การลกัษณะน้ีจะมีความตอ้งการท่ีจะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) 
 ท่ีมาของแนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) พบไดจ้ากผลงานการเขียนท่ี
เสนอแนวความคิดต่างๆ ของ Chris Argyris ศาสตราจารยด์า้นจิตวิทยาของมหาวิทยาลยั Harvard ซ่ึง
เขียนร่วมกบั ศาสตราจารย ์Donald Schon แห่ง Massachusetts Institute of Technology (MIT) ในปี ค.ศ.
1978 ซ่ึงถือวา่เป็นต าราเล่มแรกของ Learning Organization ต าราเล่มน้ีนกัวิชาการทั้งสองท่านไดใ้ชค้  า
วา่ การเรียนรู้ขององคก์าร (Organization Learning) ซ่ึงหมายถึงการเรียนรู้ทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร 
Argeris เป็นผูท่ี้สนใจศึกษาดา้นการเรียนรู้ของบุคคลในองคก์ารมากกวา่ 40 ปีแลว้ แต่เน่ืองจากผลงาน
เขียนของเขาค่อนขา้งท่ีจะเป็นวชิาการและอ่านยากจึงไม่ไดรั้บความนิยม บุคคลท่ีเป็นผูมี้บทบาทในการ
สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และเขียนเผยแพร่ผลงานจน
เป็นท่ียอมรับทัว่ไปคือ Peter M. Senge ศาสตราจารยว์ยั 53 ปี ของ Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  
 1.1 การเรียนรู้ขององค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ 
  การเรียนรู้ขององคก์าร ทรรศนะของนกัเศรษฐศาสตร์มกัจะมองวา่ในการเรียนรู้เป็นการ
ปรับปรุงเชิงปริมาณและนกัเขียนเก่ียวกบัธุรกิจมีทศันคติว่าการเรียนรู้เป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
หรือเป็นประสิทธิภาพทางด้านนวัตกรรม การมุ่ง ท่ีนักทฤษฎีองค์การและนักจิตวิทยาเพื่อมุ่ง
กระบวนการเรียนรู้และผลลพัธ์จากการเรียนรู้ ว่ามีการเรียนรู้อย่างไรและเรียนรู้อะไร ซ่ึงจะตั้งข้อ
สมมติฐานวา่การเรียนรู้มีผลลพัธ์ท่ีดี ซ่ึงองคก์ารจะมีความสามารถเป็นกลุ่มการเรียนรู้ และการเรียนรู้นั้น
จะเกิดข้ึนในระดบัและอตัราความเร็วท่ีแตกต่างกนัภายในองคก์าร ตวัอยา่งเช่น สัญญาของฝ่ายวิจยัและ
พฒันา (R&D) กบัหุ้นส่วน การร่วมลงทุน พนัธมิตรเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงการท า Benchmarking โดยการ
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เปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัท่ีประสบความส าเร็จ (Benchmarking successful competitors) มีเครือข่าย
ระหวา่งสถาบนั กลุ่มมืออาชีพ การเรียนรู้จากลูกคา้ การจา้งบุคคลส าคญั การเปล่ียนแปลงดา้นวิศวกรรม 
การส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งหมดน้ีถือเป็นแหล่งในการเรียนรู้ทางตรงและทางออ้ม โดย
ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้ของพนักงานภายในองค์การ ซ่ึงบุคคลถือว่าเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ใน
องคก์าร และบุคคลจะสามารถสร้างรูปแบบขององคก์ารในการเรียนรู้เพื่อให้มีการเปล่ียนแปลงองคก์าร
ได ้ในกรณีน้ีกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย ์(Human resource strategies) ถือว่ามีบทบาทท่ีส าคญัในการ
ก าหนดโครงสร้างและวฒันธรรมท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้ เพื่อพฒันาและสร้างไดเ้กิดความร่วมมือ 
  การเรียนรู้ขององคก์ารจะเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสภาพแวดลอ้มมี
การเปล่ียนสมาชิกขององคก์ารโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงผูน้ า จะเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างขององคก์าร 3 
ประการดงัน้ี 
   1.1.1 พื้นฐานดา้นความรู้ (Knowledge base) เป็นการกล่าวถึงวา่ธุรกิจไดม้าซ่ึงความรู้
เฉพาะดา้นอยา่งไร และจะยกระดบัความรู้นั้นอยา่งไร เพื่อใชใ้นการควบคุมองคก์าร 
   1.1.2 ความสามารถเฉพาะดา้นของธุรกิจ (Firm-specific competencies) เป็นเทคนิค
ในการวา่จา้งพนกังานท่ีมีทกัษะและความสามารถเฉพาะดา้น 
   1.1.3 งานประจ า (Routines) เป็นการใช้ทักษะและความรู้ในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ และมีลกัษณะแข่งขนั (Competitive manners) ลกัษณะการแข่งขนัจะเกิดข้ึนในองคก์ารท่ี
เป็นทางการทั้งดา้นบทบาทหนา้ท่ี กระบวนการเทคโนโลยีและกลยุทธ์ มากกวา่องค์การท่ีมีโครงสร้าง
แบบไม่เป็นทางการ (Informal structure)  
  อย่างไรก็ตาม วิธีการจะมีความซับซ้อนในการประเมินค่าและมีปัญหาในการเรียนรู้ 
รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้แบบเดียวกนั จากนั้นแต่ละบุคคลจะเลือกวธีิการสร้างพื้นฐานความรู้ท่ี
มีลักษณะเฉพาะ เพื่อน าเอามาใช้ในงานท่ีปฏิบัติอยู่เป็นประจ า อย่งไรก็ตาม จ าเป็นต้องค านึงถึง
สภาพแวดลอ้มทางสังคมขององคก์ารท่ีมีอิทธิพลดว้ย ซ่ึงทฤษฎีการเรียนรู้ของบุคคลจะสามารถบอกให้
ทราบวา่การเรียนรู้อาจมีความขดัแยง้ การยดึถือแบบเดิม และความไม่เช่ือถือของพนกังาน 
 
 1.2 ตัวแบบขององค์การแห่งการเรียนรู้ในเชิงระบบ 
  องค์การส่วนใหญ่ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาเพื่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ กล่าวคือ องค์การตอ้งเรียนรู้ให้ดียิ่งข้ึนและรวดเร็วกว่าเดิม แต่ปัญหาส าคญัก็คือจะเป็นไปได้
อยา่งไร หลายๆองคก์ารพยายามหาวธีิส าเร็จรูป บางองคก์ารใหค้วามสนใจกบัองคป์ระกอบขององคก์าร
แห่งการเรียนรู้เพียง 1-2 องค์ประกอบ เช่น การแสวงหาทกัษะใหม่ๆ และเทคโนโลยี ซ่ึงท าให้ไม่
ประสบความส าเร็จ โดยการเรียนรู้ประเภทน้ีไม่สามารถจะเกิดข้ึนและไม่สามารถจะคงอยู่ได้ หาก
ปราศจากความเข้าใจและการพฒันาระบบย่อยท่ีสัมพนัธ์กันทั้ ง 5 ระบบ ซ่ึงระบบย่อยเหล่าน้ี
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ประกอบดว้ย การเรียนรู้ (Learning) องคก์าร (Organization) คน (People) ความรู้ (Knowledge) และ
เทคโนโลย ี(Technology) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ตวัแบบขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ในเชิงระบบ 
 
 ระบบยอ่ยดา้นองคก์าร คน ความรู้และเทคโนโลยี เป็นส่ิงจ าเป็นต่อการส่งเสริมและขยายการ
เรียนรู้ ส่วนของการเรียนรู้ (Learning) จะเป็นระบบยอ่ยท่ีแทรกซึมเขา้ไปในระบบยอ่ยทั้ง 4 ท่ีเหลืออยู ่
โดยระบบย่อยทั้งหมดน้ีลว้นเป็นส่วนประกอบในการสร้างและบ ารุงรักษาการเรียนรู้ในองค์การท่ีจะ
ขาดมิได ้ระบบย่อยทั้ง 5 น้ีมีความสัมพนัธ์กนัและเติมซ่ึงกนัและกนั ถา้ระบบยอ่ยใดอ่อนแอหรือขาด
หายไป ระบบยอ่ยอ่ืนๆจะไดรั้บความเสียหายไปตามๆกนั 
  1.2.1 ระบบยอ่ยดา้นการเรียนรู้ (Learning Subsystem) 
   การเรียนรู้เป็นระบบยอ่ยหลกัขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ เพรามนัเกิดข้ึนทั้งในระดบั
ปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การ โดยมีทักษะท่ีส าคญัๆ เช่น การคิดเชิงระบบ (Systems 
thinking) แบบจ าลองความคิด (Mental Models) การมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery) การ
เรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง (Self-directed learning) และการเรียนรู้ท างานเป็นทีม (Teamwork) โดย
ทกัษะท่ีส าคญัเหล่าน้ีจะเป็นแกนหลกัสนบัสนุนการเรียนรู้ขององคก์ารให้เกิดข้ึนไดอ้ย่างเต็มท่ี ระบบ
ยอ่ยดา้นการเรียนรู้น้ีจะเก่ียวขอ้งกบัระดบัและประเภทของการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับองคก์าร รวมถึง
ทกัษะขององคก์ารท่ีถูกตอ้งอีกดว้ย 
   1.2.1.1 ระดบัการเรียนรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้จะมีการเรียนรู้ 3 ระดบั ท่ีไม่
เหมือนกนั แต่มีความสัมพนัธ์กนั ดงัน้ี 

 

คน 
 

องค์การ 

 

เทคโนโลย ี
 

ความรู้ 

 

การเรียนรู้ 
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    1. การเรียนรู้ของปัจเจกบุคคล (Individual Learning) หมายถึงการเปล่ียนแปลง
ดา้นทกัษะ ความรู้ เจตคติ และค่านิยมรายบุคคลอนัเกิดจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จากการสังเกต และ
จากการศึกษาโดยอาศยัเทคโนโลยี 
    2. การเรียนรู้ของกลุ่มหรือทีม (Group/Team Learning) หมายถึง การเพิ่มข้ึนของ
ความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะภายในกลุ่ม ซ่ึงส าเร็จลงไดด้ว้ยการกระท าของกลุ่มนัน่เอง 
    3. การเรียนรู้ขององคก์าร (Organization Learning) เป็นการยกระดบัอจัฉริยภาพ
และความสามารถในการปฏิบติังาน ซ่ึงไดม้าจากการมุ่งมัน่ปรับปรุง และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองตลอดทัว่
ทั้งองคก์าร 

1.2.1.2 ประเภทของการเรียนรู้ 
    วธีิในการเรียนรู้ 3 วธีิต่อไปน้ีแมว้า่จะมีความแตกต่างกนับา้ง แต่ก็มกัจะคาบเก่ียว
กนัและมีลกัษณะเสริมต่อกนัและกนั นอกจากน้ียงัมีความส าคญัและมีคุณค่าต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้
เป็นอยา่งมาก 
    1. การเรียนรู้เชิงปรับตวั (Adaptive Learning) จะเกิดข้ึนเม่ือครุ่นคิด พิจารณา
ทบทวนถึงประสบการณ์ในอดีต จากนั้นก็ปรับแต่งการกระท าในอนาคต 
    2. การเรียนรู้เชิงคาดการณ์ (Anticipatory Learning) คือกระบวนการแสวงหา
ความรู้ได้โดยการคาดคิด จินตนาการเก่ียวกับอนาคตในหลายๆ ลักษณะ (เป็นวิธีการท่ีพฒันาจาก
วิสัยทัศน์ไปสู่การกระท าและการพิจารณาไตร่ตรอง) วิธีการเรียนรู้แบบน้ีจะเป็นการหลีกเล่ียง
ประสบการณ์และผลลพัธ์ในทางลบท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยการวินิจฉัยแยกแยะโอกาสท่ีดีท่ีสุดส าหรับ
อนาคต และก าหนดแนวทางเพื่อใหบ้รรลุผลในอนาคตนั้น 
    3. การเรียนรู้เชิงปฏิบติั (Action Learning) หมายถึง การสืบหาและพิจารณา
ไตร่ตรองเก่ียวกบัความเป็นจริง ณ ปัจจุบนั และน าเอาความรู้นั้นไปใชพ้ฒันาบุคคล กลุ่ม และองคก์าร 
   1.2.1.3 ทกัษะส าหรับการเรียนรู้ในองคก์าร 
    ทกัษะในการเรียนรู้ขององคก์ารหลายๆ อยา่งเป็นส่ิงจ าเป็น ทั้งน้ีก็เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ภายในองค์การได้อย่างกวา้งขวาง และท าให้เกิดความส าเร็จในเชิงธุรกิจ อาทิเช่น การคิดเชิง
ระบบ แบบจ าลองความคิด การมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ การเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง และการเรียนรู้
ท างานเป็นทีม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
    1. การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)  
    ในอดีตท่ีผา่นมา เราถูกสอนให้แยกปัญหาออกเป็นส่วนๆ เพื่อท่ีเราจะไดจ้ดัการ
กบังานหรือเร่ืองท่ีซับซ้อนได้ง่ายข้ึน แต่ทว่าสุดทา้ยเรากลบัตอ้งจ่ายค่าความสะดวกนั้นไปดว้ยราคา
มหาศาลทีเดียว เราตอ้งสูญเสียแนวความคิดเก่ียวกบัเร่ืองการเช่ือมต่อกนัเขา้เป็นองคร์วม เราตอ้งสูญเสีย
ความสามรถในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท า กบัผลท่ีเกิดข้ึน นัน่หมายความวา่ เม่ือใด
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ท่ีเราพยายามจะมองในภาพรวมเราก็จะพยายามประกอบช้ินส่วนต่างๆ ในความคิดของเราข้ึนมาใหม่ อีก
ทั้งยงัพยายามเพิ่มรายละเอียดและจดัระเบียบช้ินส่วนทั้งหมด ซ่ึงเป็นการกระท าหาประโยชน์มิได ้เพราะ
มนัเหมือนกบัการพยายามประกอบช้ินส่วนของกระจกท่ีแตกแลว้ข้ึนมาใหม่นัน่เอง 
    การคิดเชิงระบบ เป็นกรอบของแนวความคิดอยา่งหน่ึงท่ีข่วยให้เรามองเห็นแบบ
แผนทั้งหมดได้ชัดเจนกว่าเดิม ซ่ึงช่วยให้เราสามารถเปล่ียนแปลงแบบแผนเหล่านั้นได้ดีขั้น เซงก้ี 
(Senge.  1990a: 68) กล่าววา่ มนัเป็น “วินยัส าหรับการมองในองคร์วม ซ่ึงเป็นกรอบส าหรับการมอง
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั มากกวา่จะเป็นการมองแบบเป็นเหตุเป็นผลกนัในแนวเส้นตรง รวมถึงเป็น
การมองถึงโครงสร้างท่ีอยู่ภายใตเ้ร่ืองนั้นๆ ซ่ึงไม่ใช่เหตุการณ์ทัว่ๆไป ตลอดจนการมองแบบแผนของ
การเปล่ียนแปลงมากกวา่การดูท่ีเฉพาะภาพสุดทา้ยของเร่ืองนั้นๆ” 
    การคิดเชิงระบบจะแสดงให้เห็นว่า บางคร้ังการกระท าเล็กๆน้อยๆแต่มี
จุดมุ่งหมายชดัเจน ก็สามารถก่อใหเ้กิดการปรับปรุงท่ีส าคญัและย ัง่ยืนได ้ถา้การกระท านั้นเกิดข้ึนในจุด
ยุทธศาสตร์ ทั้งน้ีการแกปั้ญหายากๆมกัจะเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาว่าการเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง ท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบไดสู้งสุดโดยใชค้วามพยายามใหน้อ้ยท่ีสุด 
    การคิดเชิงระบบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพลวตัเชิงระบบ อาจเป็นเคร่ืองมือท่ีมีพลานุ
ภาพส าหรับส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์การ ดว้ยการยอมรับวา่ องคก์ารก็เหมือนกบัเครือข่ายของหน่วย 
(Node) ต่างๆ ท่ีเช่ือมต่อกนั ดงันั้นการเปล่ียนแปลงทั้งท่ีไดว้างแผนและไม่ไดว้างแผนไว ้ซ่ึงเกิดข้ึนใน
ส่วนใดส่วนหน่ึงขององค์การ จึงสามารถส่งผลกระทบต่อส่วนอ่ืนๆได ้ซ่ึงผลท่ีตามมนั้นก็มกัเป็นไป
ในทางลบ 
    2. แบบจ าลองความคิด (Mental Model)  
    แบบจ าลองความคิดคือ ภาพในความคิดหรือทศันะของเราเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
สถานการณ์ กิจกรรมหรือแนวความคิดใดๆ มนัเป็นขอ้สมมติท่ีฝังลึกในความคิดของเราท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความเขา้ใจในโลกใบน้ี ซ่ึงส่งผลต่อส่ิงท่ีเราปฏิบติั ตวัอยา่งเช่น คนแต่ละคนอาจมีแบบจ าลองความคิด
เก่ียวกบั โรงเรียน เก่ียวกบัครอบครัว หรือเก่ียวกบัรัฐบาลไม่เหมือนกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการอบรมเล้ียงดู 
และการรับรู้ท่ีมีมาก่อนหนา้น้ี รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคน 
    แบบจ าลองความคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีท าได ้หรือท าไม่ไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ ของ
คนเรานั้น มกัจะผนัแปรไปในแต่ละบุคคล อีกทั้งยงัฝังลึกมัน่คงและเปล่ียนแปลงไดย้าก เซงก้ี (Senge.  
1990a: 9) เนน้วา่แนวทางของการงานดว้ยแบบจ าลองความคิด จะเร่ิมดว้ยการเรียนรู้วิธีท่ีจะขุดคน้ภาพ
จากภายในหรือความเป็นมาเป็นไปโลกท่ีผ่านมา จากนั้นก็เปิดเผยภาพเหล่านั้นและตรวจสอบกนัอยา่ง
ละเอียดเขม้งวด โดยแนวทางน้ีประกอบด้วยความสามารถในการ “ท าให้การสนทนาท่ีเป่ียมไปด้วย
ความรู้ด าเนินต่อไป โดยมีทั้งการสอบถามและการสนบัสนุน เพื่อให้ผูค้นไดแ้สดงความคิดเห็นของตน
อยา่งมีประสิทธิผลและเปิดกวา้งต่อค าวจิารณ์จากคนอ่ืนๆ” 
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    3. การมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery) 
    การมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศหมายถึง ความเช่ียวชาญในระดบัพิเศษ คลา้ยกบัความ
ช านาญของช่างฝีมือระดับปรมาจารยท่ี์ทุ่มเทให้กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และปรับปรุงทกัษะความ
ช านาญของตนเองอย่างสม ่าเสมอ ถือเป็นวินยัท่ีเก่ียกบัการท าความเขา้ใจให้ลึกซ่ึงถ่องแท ้ในวิสัยทศัน์
ส่วนตน พลงัและความพากเพียรอดทนของตนอยา่งลึกซ้ึง 
    เซงก้ี (Senge.  1990a) มองวา่ การมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศถือเป็นหวัใจส าคญัอยา่ง
หน่ึงขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ เพราะว่าความผกูพนัมุ่งมัน่ในสัญญา และความสามารถในการเรียนรู้
ของบริษทัจะไม่มีวนัมากไปกวา่ผลรวมของความสามารถและความผกูพนัในการเรียนรู้ของแต่ละคน 
    การมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ น ามาซ่ึงพนัธะสัญญาต่อการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองในทุก
ระดบัขององคก์าร ซ่ึงรวมไปจนถึงการสนบัสนุนให้สมาชิกทุกคนขององค์การไดรั้บการพฒันา และมี
ประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมการพฒันาและการฝึกอบรมแบบเดิมๆ นั้นถือได้ว่าไม่
เพียงพออีกต่อไป องค์การก็ตอ้งมีความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าดว้ยว่าสมาชิกทุกคนจะเรียนรู้และฝึกฝน
อยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
    อยา่งไรก็ดีมี องคก์ารเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีส่งเสริมการมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศใน
หมู่พนกังาน ซ่ึงผลก็คือ คนในองคก์ารมีผูค้นเป็นจ านวนมากท่ีปราศจากความมุ่งมัน่ ขาดส านึกในพนัธ
กิจ รวมถึงขาดความกระตือรือร้นในการเร่ิมตน้งานอาชีพ ทั้งๆท่ีพลงัและก าลงัใจเหล่าน้ีเป็นส่ิงจ าเป็น
และส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาบุคคลและองคก์ารใหเ้ป็นเลิศ 
    4. การเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning)  
    สมาชิกทุกคนขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ ควรตระหนกัถึง และกระตือรือร้นท่ีจะ
รับผิดชอบทั้งในฐานะของผูเ้รียนรู้และผูส้นบัสนุน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ของผูค้นรอบขา้ง เรา
จะตอ้งเรียนรู้อย่างไม่หยุดย ั้งว่าเราจะปฏิบติัหน้าท่ีให้มีประสิทธิผลยิ่งๆข้ึนไปไดอ้ย่างไร ไม่ใช่สักแต่
ท างานไปวนัๆ ในองค์การแห่งการเรียนรู้การเรียนรู้ หัวหน้างานไม่จ  าเป็นจะตอ้งรู้ทุกอย่างท่ีลูกน้อง
จะตอ้งรู้อีกต่อไป เราตอ้งเรียนรู้วิธีท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตวัของเราเอง ซ่ึงส่วนหน่ึงก็โดยการท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ของเราให้เกิดข้ึนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ท าได ้
    5. การเรียนรู้ท างานเป็นทีม (Teamwork) 
    การเรียนรู้ท างานเป็นทีมหมายถึงการส่ือสารในระดบัเขม้ขน้ท่ีมีคุณภาพ มีความ
เป็นอิสระ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีการส ารวจประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆร่วมกนั มีการรับฟังความ
คิดเห็นของกนัและกนัอย่างตั้งใจ และไม่ด่วนตดัสินความคิดของผูอ่ื้น การน าวินยัในการเรียนรู้ท างาน
เป็นทีมเหล่าน้ีมาใช ้ท าใหเ้ราไดเ้รียนรู้ท่ีจะเขา้ใจไดอ้ยา่งถ่องแทว้า่ แบบแผนของกรมีปฏิสัมพนัธ์ในทีม
แบบใดท่ีจะเป็นปัจจยัส่งเสริมหรือบ่อนท าลายการเรียนรู้ 
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    การเรียนรู้ท างานเป็นทีม เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัยิ่งต่อการสร้างและประสานการ
เรียนรู้กบัการปฏิบติัในท่ีท างาน เพราะนอกจากจะส่งเสริมให้มีการส่ือสารและการคิดร่วมกนัแลว้ การ
เรียนรู้ท างานเป็นทีมยงัท าใหอ้งคก์ารสามารถน าความฉลาดทั้งหมดท่ีมีอยูอ่อกมาใชไ้ดดี้ข้ึน ท าให้เราได้
มองโลกในฐานะองคร์วมไม่ใช่แค่ส่วนประกอบยอ่ยๆ และกระตุน้ใหเ้ราพยายามท าความเขา้ใจวา่ท าไม
และอยา่งไร (How & Why) การรับรู้ภายในของเราจึงมีอิทธิพลต่อมุมมองของเราต่อส่ิงต่างๆ ทั้งน้ี เชิน 
(Schein.  1993) ไดอ้ธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ท างานเป็นทีมกบักระบวนการส่ือสาร
อ่ืนๆ ไวด้งัท่ีเห็นในภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 3 วธีิในการสนทนา  

 
 ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Schein. 1993 

การอภิปราย 
(Discussion) 

แก้ต่าง สนับสนุน แข่งขัน และพยายามท า
ให้เกดิความน่าเช่ือถือ 

วาทวจิารณ์ 
(Dialectic) 

การหาค ามาคดัค้านด้วยเหตุด้วยผล 

การสนทนา 
(Conversation) 

การพนิิจพจิารณาอย่าง
รอบคอบ (Deliberation) 

การพกัการตัดสินไว้ก่อน 
(Suspension) 

ฟังอย่างลึกซ้ึง ยอมรับความแตกต่าง 
และสร้างความไว้วางใจกนัและกนั 

การเรียนรู้ท างานเป็นทีม (Teamwork) 
เผชิญหน้ากบัข้อสมมติของตนเอง และของ
ผู้อืน่ แสดงความรู้สึก สร้างสาระที่เป็นจุด

ร่วม 

Metalogue 
คดิและรู้สึกในฐานะที่เป็นกลุ่มสร้าง

วฒันธรรมและข้อสมมติร่วมกนัขึน้มาใหม่ 

การโต้แย้ง 
(Debate) 

การแก้ปัญหาโดยใช้ตรรกะและข้อแตกต่าง
ที่เหนือกว่า 



17 

    การเรียนรู้ท างานเป็นทีมท่ีประสบความส าเร็จ จะท าให้เราสามารถหาขอ้สรุป
หรือท าให้เกิดนัยโดยทัว่ไปอนัเป็นผลมาจากการสังเกตการณ์ได้ ท าให้เกิดความกระจ่าง แมใ้นส่ิงท่ี
ไม่ไดมี้การพดูคุยกนัในระหวา่งการสนทนากนัก็ตาม ท าให้เกิดความสมดุลระหวา่งการซกัถามและการ
สนบัสนุน ท าใหเ้รามองออกถึงความแตกต่างระหวา่งทฤษฏีท่ีเป็นหลกัการ (ส่ิงท่ีเราอา้งถึง) กบัส่ิงท่ีเรา
ก าลงัปฏิบติัอยู ่(ทฤษฎีเบ้ืองหลงัการกระท าของเรา) 
   1.2.2 ระบบยอ่ยดา้นองคก์าร (Organization Subsystem) 
    ระบบยอ่ยดา้นองคก์ารคือ การก าหนดให้กลุ่มคนมาท างานร่วมกนัอยา่งมีแบบมี
แผน มีกระบวนการต่างๆ เกิดข้ึนและด าเนินไป อีกทั้งยงัเป็นระบบย่อยอนัหน่ึงขององค์การแห่งการ
เรียนรู้ มิติหรือองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 อยา่งของระบบยอ่ยน้ี ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ วฒันธรรม กลยุทธ์ และ
โครงสร้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 4 ระบบยอ่ยดา้นองคก์ร 

 
    1. วิสัยทศัน์ (Vision) คือส่ิงท่ีรวมเอาความหวงั เป้าหมายและทิศทางในอนาคต
ของบริษทัเขา้ไวด้ว้ยกนั ซ่ึงเปรียบเสมือนภาพจินตนาการขององค์การท่ีถูก ก่อร่างข้ึนภายในองค์การ 
จากนั้นมนัก็จะถูกส่งผา่นออกไปนอกองคก์าร วฒันธรรมขององคก์ารแห่งการเรียนรู้จะค ้าจุนวิสัยทศัน์
ของบริษทั ส่วนการเรียนรู้และผูเ้รียนในองค์การนั้นก็จะสร้างผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆท่ีดียิ่งข้ึน
ตลอดเวลา 

 

 

 

องค์การ 

วสัิยทัศน์ 

กลยุทธ์ 

โครงสร้าง วฒันธรรม 
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    2. วฒันธรรม (Culture) หมายถึงค่านิยม ความเช่ือ วิธีปฏิบติั พิธีการและ
ประเพณีขององคก์าร ซ่ึงมีส่วนช่วยในการวางรูปแบบของพฤติกรรมการรับรู้ตามสมยันิยมของคนใน
องค์การ วฒันธรรมองค์การขององค์การแห่งการเรียนรู้ ก็คือ วฒันธรรมท่ียอมรับว่าการเรียนรู้มี
ความส าคญัต่อความส าเร็จทางธุรกิจอยา่งแทจ้ริง และการเรียนรู้ก็ไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของหนา้ท่ีการ
งานทุกอย่างในองค์การ วฒันธรรมท่ีมีคุณค่าและปรับเปล่ียนได้โดยง่ายน้ีจะสร้างความสัมพนัธ์และ
เพิ่มพนูการเรียนรู้ โดยการสนบัสนุนค่านิยมต่างๆ เช่น การท างานเป็นทีม การบริหารจดัการตนเอง การ
เอ้ืออ านาจและการแบ่งปัน ซ่ึงตรงขา้มกบัโครงสร้างแบบราชการท่ีเขม้งวดและปกป้องตนเอง 
    3. กลยทุธ์ (Strategy) จะสัมพนัธ์กบัแผนการปฏิบติั วิธีการ กลวิธี และขั้นตอนท่ี
จะท าใหอ้งคก์ารบรรลุวสิัยทศัน์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ในองคก์ารแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์ต่างๆจะท า
ใหเ้กิดการเรียนรู้ การถ่ายโอน และการน าการเรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งดีท่ีสุด ในทุกๆปฏิบติัการของ
บริษทั 
    4. โครงสร้าง (Structure) จะประกอบดว้ย แผนก ฝ่าย ระดบัและองค์ประกอบ
ต่างๆ ของบริษทั โครงสร้างขององคก์ารแห่งการเรียนรู้จะเป็นแบบแบนราบ (Flat) ไม่ขอบเขตท่ีจ ากดั 
และมีความคล่องตวัสูง ซ่ึงเป็นผลให้มีการติดต่อ การไหลเวียนของขอ้มูล ความรับผิดชอบในแต่ละ
หน่วยงาน และความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองคก์ารเป็นไปดว้ยดี 
   1.2.3 ระบบยอ่ยดา้นคน (People Subsystem) 
    ระบบย่อยดา้นคน คือระบบท่ีประกอบดว้ย ผูจ้ดัการและผูน้ า พนักงาน ลูกคา้ 
หุน้ส่วนและพนัธมิตรทางธุรกิจ ซพัพลายเออร์และผูข้าย รวมถึงชุมชนท่ีอยูแ่วดลอ้ม ซ่ึงทุกกลุ่มท่ีกล่าว
มาน้ีมีคุณค่าต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และตอ้งไดรั้บการเอ้ืออ านาจ และการเรียนรู้เช่นเดียวกนั 
    1. ผูจ้ดัการและผูน้ า (Managers & Leaders) ตอ้งเป็นผูฝึ้กสอนเป็นพี่เล้ียงและ
เป็นแบบอยา่งใหก้บัผูอ่ื้น และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ตอ้งสร้างและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ใหก้บัคนรอบขา้ง 
    2. พนกังาน (Employee) จะไดรั้บการเอ้ืออ านาจและคาดหวงัวา่จะไดเ้รียนรู้ อีก
ทั้ งยงัมีการวางแผนเก่ียวกับสมรรถนะในอนาคตกล้าท่ีจะเส่ียงและลงมือปฏิบัติการ รวมถึงต้อง
แกปั้ญหาเป็น 
    3. ลูกคา้ (Customers) จะมีส่วนร่วมในการระบุความตอ้งการผลิตภณัฑ์และ
บริการรวมถึงการฝึกอบรมถือไดว้า่มีส่วนในการเช่ือมต่อการเรียนรู้ขององคก์ร 
    4. หุ้นส่วนและพนัธมิตรทางธุรกิจ (Business Partners & Alliances) จะไดรั้บ
ประโยชน์จากการแบ่งปันสมรรถนะและความรู้ 
    5. ซพัพลายเออร์และผูข้าย (Supplier & Vendors) จะไดรั้บการฝึกอบรมและมี
บทบาทร่วมในโปรแกรมการสอนต่างๆ 
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    6. ชุมชน (Community) อนัได้แก่ กลุ่มต่างๆทางสังคม ทางเศรษฐกิจและ
การศึกษาซ่ึงจะมีส่วนในการใหแ้ละรับการเรียนรู้ 

1.2.4 ระบบยอ่ยดา้นความรู้ (Knowledge Subsystem)  
    ระบบยอ่ยดา้นความรู้ของการเรียนรู้ขององคก์ารน้ี จะบริหารจดัการความรู้ต่างๆ 
ขององค์การ มนัจะประกอบไปด้วย การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การเก็บรักษาความรู้ การ
วิเคราะห์ และการท าเหมืองความรู้ (Data mining) การถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้ การน าไป
ประยุกตใ์ชแ้ละการท าให้ขอ้มูลเท่ียงตรง โดยระบบยอ่ยดา้นความรู้จะประกอบขั้นตอน 6 ประการ ซ่ึง
ระบบย่อยความรู้ทั้ ง 6 อย่าง ส าหรับการเรียนรู้ขององค์การน้ีจะด าเนินไปอย่างไม่หยุดย ั้ง และมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกันแบบเป็นเครือข่ายการกระจายของขอ้มูลจะอาศยัช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย
ภายใต้เวลาท่ีแตกต่างกันไป ส่วนการจดัการความรู้ (Knowledge management) จะข้ึนอยู่กับตวั
กลัน่กรองทางการรับรู้ รวมถึงกิจกรรมเชิงรุกและกิจกรรมเชิงรับ การจดัการความรู้ถือเป็นหวัใจส าคญั
ของการพฒันาองค์การแห่งการเรียนรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีประสบความส าเร็จจะน าทาง (Guide) 
ความรู้ไปด้วยความเป็นระบบและใช้เทคโนโลยีอย่างสอดคล้องกนั โดยขั้นตอนทั้ง 6 ประการน้ี
ประกอบไปดว้ย 
    1. การแสวงหาความรู้ (Acquisition) คือ การสะสมขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีอยู่
ทั้งจากภายในและภายนอกองคก์าร 
    2. การสร้างความรู้ (Creation) ความรู้ใหม่ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยอาศยักระบวนการ
มากมายท่ีแตกต่างกนัออกไป เร่ิมตั้งแต่นวตักรรมไปจนถึงการวจิยัท่ีสลบัซบัซอ้นท่ีตอ้งอาศยัความวิริยะ
อุตสาหะ นอกจากน้ี มนัยงัอาจเกิดจากความสามารถในการมองเห็นการเช่ือมโยงใหม่ๆ และการผนวก
องคป์ระกอบของความรู้ท่ีเคยรู้มาแลว้เขา้กบัการใหเ้หตุผลเชิงอุปนยัอนัซบัซอ้นดว้ย 
    3. การจดัเก็บความรู้ (Storage) หมายถึง การเขา้รหสั (Coding) และการเก็บรักษา
ความรู้ท่ีมีค่าขององคก์าร เพื่อใหพ้นกังานทุกคนสามารถเขา้ถึงความรู้นั้นไดโ้ดยง่าย ในทุกเวลาและทุก
สถานท่ี 
    4. การวิเคราะห์ และการท าเหมืองความรู้ (Analysis & Data Mining) จะ
เก่ียวขอ้งกบัเทคนิคในการวเิคราะห์ขอ้มูล การปรับโครงสร้าง การท าความรู้คงคลงัและการท าให้ขอ้มูล
ถูกต้อง ส่วนการท าเหมืองความรู้ จะท าให้องค์การสามารถค้นหาความหมายของข้อมูลท่ีมีอยู่ได้
สมบูรณ์ข้ึน 
    5. การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ (Transfer & Dissemination) คือ การ
เคล่ือนยา้ยข้อมูลและความรู้ทั้ งองค์การ (ทั้ งโดยเจตนาและไม่เจตนา) ซ่ึงอาจเป็นไปได้ทั้ งการใช้
เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือแมก้ระทัง่ใชค้นท าก็ตาม 
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    6. การประยุกต์ใช้ และการท าให้ข้อมูลถูกต้องเท่ียงตรง (Application & 
Validation) คือการใชแ้ละการประเมินความรู้โดยคนในองคก์าร เป็นการน าเอาความรู้และประสบการณ์
อนัมีค่าขององคก์ารมาใชป้ระโยชน์อยา่งสร้างสรรค ์และต่อเน่ือง 
   1.2.5 ระบบยอ่ยดา้นเทคโนโลย ี(Technology Subsystem)  
    ระบบยอ่ยดา้นเทคโนโลยีน้ีจะประกอบดว้ย เครือข่ายเทคโนโลยี และเคร่ืองมือ
ทางขอ้มูลต่างๆ ท่ีช่วยสนบัสนุนใหค้นในองคก์ารเขา้ถึงความรู้และมีการแลกเปล่ียนสารสนเทศและการ
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั โดยจะรวมไปถึงตวัระบบและกระบวนการทางเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้าง
ของความร่วมมือท่ีจะท าให้เกิดทกัษะในการประสานงาน การสอนงาน และทกัษะเก่ียวกบัความรู้ดา้น
อ่ืนๆ 
    ระบบย่อยน้ียงัครอบคลุมถึงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการในการ
เรียนรู้ท่ีกา้วหนา้ไปมากๆ อาทิเช่น การใชต้วัแบบจ าลอง การประชุมทางไกล ตลอดจนการแลกเปล่ียน
และลงความเห็นร่วมกัน เคร่ืองมือต่างๆเหล่าน้ีอาจกล่าวได้ว่าเป็น “ทางด่วนความรู้ (Knowledge 
freeways)” ซ่ึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญัส าหรับการจดัการความรู้ 
    องค์ประกอบส าคญั 2 อย่างของระบบย่อยด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
เทคโนโลยสี าหรับจดัการความรู้ และเทคโนโลยสี าหรับเพิ่มพนูการเรียนรู้ 
    1. เทคโนโลยีส าหรับจดัการความรู้ (Technology for Managing Knowledge) 
หมายถึงเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ท่ีรวบรวมก าหนดรหัส จดัเก็บและถ่ายโอนข้อมูลไปทั่ว
องคก์าร และทัว่โลก 
    2. เทคโนโลยีส าหรับเพิ่มพูนการเรียนรู้ (Technology for Enhancing 
Knowledge) จะเก่ียวข้องกับการน าเอาวีดิทัศน์ โสตทัศน์ และการฝึกอบรมแบบส่ือผสมผสาน 
(Computer-base multimedia) มาใชป้ระโยชน์เพื่อถ่ายทอด พฒันาความรู้และทกัษะของคนในองคก์รให้
ดียิง่ข้ึน 
 
 1.3 ลกัษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ในเชิงระบบ (Systems Learning Organization)  
  องค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ จะมีพลานุภาพให้เกิดความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่ของ
องคก์าร เม่ือเป็นเช่นนั้นแลว้ อะไรจะเป็นลกัษณะและมิติขององคก์รเหล่านั้น 
  อย่างแรกคือ การเรียนรู้จะบรรลุผลส าเร็จก็ดว้ยระบบขององคก์ารโดยรวม สมาชิกของ
องคก์ารทุกคนเห็นถึงความส าคญัของการเรียนรู้อยา่งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัต่อเน่ืองทัว่ทั้งองคก์าร อนั
จะส่งผลต่อความส าเร็จ ณ ปัจจุบนั และอนาคต การเรียนรู้เป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์ท่ีถูกประสาน
และด าเนินการควบคู่ไปกบัการท างาน ผูค้นในองคก์ารจะมุ่งความสนใจไปท่ีการคิดสร้างสรรคแ์ละการ
เรียนรู้แบบสร้างเสริม สมรรถนะหลกัท่ีไดรั้บการพฒันามาเป็นอย่างดี จะท าหน้าท่ีเป็นจุดก าเนิดของ
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ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ๆ โดยมีการคิดเชิงระบบ (System thinking) เป็นพื้นฐานและองคก์ารประเภท
น้ีจะมีความสามารถในการปรับตวั สร้างตวัเองใหม่ และกระตุน้ตนเอง ให้ตอบรับกบัสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา โดยมีบรรยากาศในองคก์ารเป็นตวัสนบัสนุน เร่งเร้าและให้รางวลัส าหรับ
การเรียนรู้ของบุคคลและของกลุ่ม พนักงานจะสร้างเครือข่ายการเรียนรู้แบบใหม่ข้ึนทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์าร พวกเขายินดีตอ้นรับการเปล่ียนแปลง เร่ืองท่ีไม่คาดคิดและแมก้ระทัง่ความลม้เหลวก็
จะถูกมองว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้ คุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองกลายเป็นแรงกระตุน้ของ
พนักงานทุกคน สมาชิกทุกคนในองค์การสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จของ
องคก์ารไดโ้ดยสะดวก 
  องคก์ารท่ีสามารถประสานระบบยอ่ยทั้ง 5 น้ีเขา้ดว้ยกนั ก็จะมีสมรรถนะท่ีดีเยีย่มท่ีจะ  
   -  คาดการณ์และปรับตวัให้เขา้กบัอิทธพลของสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้
รวดเร็วยิง่ข้ึน 
   -  เร่งการพฒันาผลิตภณัฑ ์กระบวนการและบริการใหม่ๆ ไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 
   -  มีความช านาญในการเรียนรู้จากคู่แข่งและจากผูร่้วมงานมากข้ึน 
   -  ท าให้การถ่ายโอนความรู้จากส่วนหน่ึงขององค์การไปยงัอีกส่วนหน่ึงรวดเร็วข้ึน
กวา่เดิม 
   -  เรียนรู้จากความผดิพลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
   -  ใชพ้นกังานทุกระดบัใดเ้ป็นประโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
   -  ลดเวลาในการด าเนินการเปล่ียนแปลงเชิงกลยทุธ์ลง 
   -  กระตุน้ใหเ้กิดการปรับปรุงอยางต่อเน่ืองไดท้ัว่ทั้งองคก์าร 
   -  ดึงดูดพนกังานท่ีดีท่ีสุดใหท้  างานกบัองคก์าร 
   -  เพิ่มความผกูพนัและความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน 
  การเรียนรู้ต้องถูกเช่ือมโยงเข้ากับความต้องการพื้นฐานของธุรกิจและกับผลลัพธ์ท่ี
ผูจ้ดัการ ลูกคา้ หุน้ส่วนและผูถื้อหุน้ตอ้งการ บริษทัเหล่าน้ีจะวดัความมีประสิทธิผลขององคก์าร โดยดูท่ี
ผลการปฏิบติังานของธรุกิจไม่ใช่ดูท่ีจ  านวนหลกัสูตรในการฝึกอบรม การเรียนรู้จะเป็นท่ีมาของผลลพัธ์
ต่างๆ ของธุรกิจ อาทิเช่น การไดม้าซ่ึงบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ การบริหารช่องทางการจ าหน่าย 
สมรรถนะดา้นความเป็นผูน้ า รอบระยะเวลา (Cycle time) ท่ีลดลง ความเร็วในการเปิดตวัผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ การควบรวมและเขา้ซ้ือกิจการ การบริหารความเส่ียง การปฏิบติัไดส้อดคลอ้งกบัตวับทกฎหมาย 
และการรักษาความพึงพอใจของพนกังานและของลูกคา้ 
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 1.4 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
  การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ตอ้งอาศยัความเขา้ใจและความมุ่งมัน่ ในการท าให้ระบบ
ยอ่ยทั้ง 5 ระบบขององคก์ารแห่งการเรียนรู้การเรียนรู้น้ีขบัเคล่ือนต่อไปได ้และการสร้างองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ก็ตอ้งอาศยัความร่วมมือในการวางแผนของคนจากทุกๆ หนา้ท่ีงานในองคก์าร 
  นอกจากน้ีองค์การต่างๆ ก็ตอ้งตระหนักว่า การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้การเรียนรู้
ไม่ใช่สภาวะท่ีหยดุน่ิง มนัจะตอ้งเปล่ียนแปลงและเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา การริเร่ิมต่างๆ เช่น การปรับปรุง
กระบวนการอยา่งต่อเน่ืองเป็นเพียงแค่สวนหน่ึงของเป้าหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ คือทุกคนใน
บริษทัจะตอ้งเรียนรู้ใหม้ากท่ีสุด และบ่อยคร้ังท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดเ้พื่อเพิ่มผลิตผล ทั้งน้ีหมายความวา่ 
องคก์ารแห่งการเรียนรู้การเรียนรู้จะตอ้งฝึกฝนและพฒันาทกัษะและหลกัการในการเรียนรู้แบบทัว่ทั้ง
องคก์าร รวมทั้งในส่วนอ่ืน ๆของสายโซ่ธุรกิจของตนดว้ย ซ่ึงการรักษาระดบัของพลงัแห่งการเรียนรู้น้ี
อาจจะยากพอๆ กบัการริเร่ิมกระบวนการในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้การเรียนรู้เลยทีเดียว 
  ไม่มีวธีิการใดท่ีจะรับประกนัไดว้า่ จะท าให้แต่ละองคก์ารกา้วสู่การเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ได ้แต่ละองค์การจะตอ้งพฒนาโครงสร้างและรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัทั้งบุคลากร ความเป็นมา 
พื้นฐานทกัษะความรู้ เทคโนโลย ีพนัธกิจ และวฒันธรรมขององคก์ารของตนท่ีสุด วตัก้ินส์ และมาร์ซิก 
(Watkins and Marsick. 1993) ไดเ้ปรียบเทียบกระบวนการดงักล่าวว่าเป็น “การป้ันแต่ง” องค์การให้
สามารถแสดงศกัยภาพของเทคโนโลย ีคน และทรัพยากรต่างๆ ออกมาใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
  แต่กระนั้นก็ยงัมีแนวทางบางอยา่งท่ีอาจเป็นประโยชน์ส ารหับบริษทัท่ีก าลงัพยายามจะ
กา้วเขา้สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้การเรียนรู้ ซ่ึงขั้นตอนในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้การ
เรียนรู้ 16 ขั้นตอนต่อไปน้ี เป็นส่ิงท่ีไดม้าจากการวิเคราะห์วิธีสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทั
ต่างๆ 
  
 1.5 ขั้นตอนในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 16 ขั้น 
  1.5.1 มีความมุ่งมัน่ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
   ขั้นตอนแรกน้ี เป็นขั้นตอนส าหรับผูน้ าท่ีจะตอ้งผกูพนัตนเองเขา้กบัการปฏิรูปบริษทั
ไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้การเรียนรู้  แต่ไม่วา่พลงัขบัเคล่ือนแห่งความเปล่ียนแปลงนั้นจะมา
จากผูน้ าเพียงคนเดียว หรือจากบรรดาผูจ้ดัการ องคก์ารก็ตอ้งเขา้ใจวา่ความส าเร็จขององคก์ารข้ึนอยูก่บั
ความส าเร็จในการเรียนรู้ ซ่ึงเหตุผลง่ายๆ ก็คือองค์การแห่งการเรียนรู้การเรียนรู้สามารถท่ีจะแปลง
ความรู้ใหม่ๆ ให้กลายเป็นผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์ทางการตลาด และแนวทางในการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ ได้
อย่างรวดเร็ว นอกจากน้ีองค์การแห่งการเรียนรู้การเรียนรู้การเรียนรู้ยงัเป็นสถานท่ีท างานท่ีน่าต่ืนเตน้ 
สนุกสนาน และเต็มไปดว้ยความส าเร็จ ทั้งน้ีลกัษณะดงักล่าว จะดึงดูดผูค้นท่ีมีความสามารถเขา้มาร่วม
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งานกบัองคก์ารซ่ึงบุคคลเหล่านั้นก็ยิง่จะท าใหอ้งคก์ารมีการเรียนรู้ มีผลิตผลและประสบความส าเร็จมาก
ข้ึน 
   ความพยายามในการเปล่ียนแปลงองค์การท่ีประสบความส าเร็จ ส่วนมากมกัจะเกิด
จากการท่ีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลภายในองค์การ พิจารณาสถานะทางการแข่งขนั สถานะทางการตลาด
แนวโน้มทางดา้นเทคโนโลยีและสถานะทางการเงินของบริษทัอย่างจริงจงั และตระหนกัถึงทั้งวิกฤต
และโอกาสท่ีมี ขั้นตอนแรกน้ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะมนัจะสร้างแรงกระตุน้ให้บุคคลอ่ืนๆ ใน
องคก์ารหนัมาใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ี 
   อยา่งไรก็ดีกวา่ 50 เปอร์เซ็นตข์องบริษทัท่ีไม่สามารถเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ได้
นั้น ก็เน่ืองจากพวกเขาไม่สามารถปฏิบติัตามขั้นตอนท่ี 1 ได ้ซ่ึงเกิดจากสาเหตุหลายๆ ประการ เช่น 
ผูบ้ริหารอาจประเมินความยากในการท าให้พนักงานยอมเปล่ียนแปลงต ่าเกินไป และอาจจะพบว่า
พนกังานขาดความอดทนในการรับมือกบัอุปสรรคต่างๆ หรือบางคร้ังพวกเขาอาจกลวัความเส่ียงท่ีจะมา
กบัระบบการปฏิบติังานใหม่ๆ นอกจากน้ีก็อาจมีการต่อตา้นจากพนกังานระดบัอาวุโส ขวญัและก าลงัใจ
ตกต ่า หรือกระบวนการเปล่ียนแปลงอาจจะท าให้สูญเสียการควบคุมบางอยา่ง หรืออาจมีผลกระทบใน
ดา้นลบต่อผลการด าเนินธุรกิจในระยะสั้นๆ 
   กลยุทธ์ท่ีส าคญัในขั้นตอนน้ีก็คือ ให้ท าเหมือนกบัวา่บริษทัก าลงัตกอยู่ในสถานะท่ี
อนัตราย เพราะหากผูค้นไม่เห็นว่าสถานการณ์ของบริษทัอยู่ในช่วงวิกฤต กระบวนการปฏิรูปก็จะไม่
ประสบความส าเร็จ 
  1.5.2 ท าใหเ้กิดการผนึกก าลงัเพื่อการเปล่ียนแปลง 
   แมว้า่แรงศรัทธาอาจเร่ิมตน้ดว้ยคนเพียงแค่ 2-3 คน แต่ทวา่ความส าเร็จในการปฏิรูป
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ จ  าตอ้งอาศยัคนจ านวนหน่ึงท่ีมีความมุ่งมัน่ต่อเป้าหมายน้ีอยา่งแทจ้ริง 
   จอห์น คอทเทอร์ (John Kotter. 1995: 62) ศาสตราจารยแ์ห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด 
ซ่ึงเช่ียวชาญในการช่วยให้องค์การต่างๆ เกิดการเปล่ียนแปลง กล่าวว่า “ในการปฏิรูปท่ีประสบ
ความส าเร็จนั้น ทั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการฝ่ายและบุคคลอ่ืนๆ อีก 5, 10, 
หรือ 50 คน จะมาประชุมกนัและพฒันาเจตจ านงร่วมกนั จากประสบการณ์ของผม กลุ่มบุคคลเหล่าน้ี ก็
ไม่เคยมีผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ารครบทุกคน เพราะบางคนอาจจะไม่เห็นดว้ยในช่วงแรก แต่การ
ผนึกก าลงันั้นมีพลงัอย่างยิ่งเสมอในแง่ของขอ้มูล ความช านาญ ช่ือเสียง รวมถึงช่ือต าแหน่งขอผูร่้วม
ผนึกก าลงั และความสัมพนัธ์” 
   แลว้การปฏิรูปองคก์ารไปเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ควรจะเร่ิมท่ีตรงไหน ค าตอบก็
คือโดยทัว่ไปมนัจะเร่ิมจากความผูกพนัของผูน้ าระดบัสูงท่ีมีต่อเป้าหมายนั้น แต่มนัก็ไม่เป็นเช่นนั้น
เสมอไป โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ เพราะผูน้ าบางคนจ าเป็นตอ้งเห็นประจกัษก่์อนวา่การปฏิรูปนั้นไดผ้ลดี 
แมจ้ะแค่ในระดบัหน่วยงานเล็กๆ บรรดาผูจ้ดัการระดบัอาวุโสมกัจะเป็นแกนน าในการผนึกก าลงัแต่คน
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ท่ีให้แนวทางมกัจะเป็นคณะกรรมการบริหาร ตวัแทนจากลูกคา้รายส าคญัๆ หรือแมแ้ต่ผูน้  าสหภาพ
แรงงาน 
   หากองค์การเป็นส่ิงท่ีมีชีวิต แต่ละส่วนขององค์การ (ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน) ก็
สามารถท่ีจะส่งผลกระทบต่อองค์การโดยรวมได้ ดงันั้นหน่วยงานใดๆ ก็สามารถกระตุน้ให้เกิดการ
ทดลองใหม่ๆ หรือให้พนักงานร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริงๆ ท่ีจะท าพวกเขาไดแ้สดงความคิดและ
พลงัออกมา เพื่อจดัการกบัขอ้บกพร่องในระบบ และเรียนรู้ร่วมกนั 
   ระดบัความยากในการเปล่ียนแปลงองค์การท่ีคุณตอ้งเผชิญ จะข้ึนอยู่กบัต าแหน่ง
หนา้ท่ีของคุณในบริษทันั้น หากคุณรู้สึกวา่คุณไม่ไดมี้อ านาจในการบงัคบับญัชามากนกั ก็ให้ด าเนินการ
โดยอาศยัคณะกรรมการน าหนา้หรืออาศยับุคคลอ่ืนๆ ท่ีจะท าใหคุ้ณมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้นโดยทางออ้ม ซ่ึง
คุณจะเขา้ใจสถานการณ์ของตนเองไดอ้ยา่งชดัเจน ดว้ยค าถามต่อไปน้ี 
    -  บริษทัของคุณมีการเรียนรู้ขององคก์ารอยูใ่นระดบัใด 
    -  คุณมีต าแหน่งอะไรในองคก์าร 
    -  คุณสามารถใช้ช่องทางหรือทรัพยากรใด เพื่อปฏิรูปบริษัทของคุณไปเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ระดบัโลกไดบ้า้ง 
   ความรู้สึกถึงความจ าเป็นเร่งด่วน จะช่วยท าให้เกิดการผนึกก าลงัแต่การด าเนินการ
ปฏิรูปน้ี ตอ้งอาศยับุคคลท่ีสามารถผนึกก าลงัของบุคคลต่างๆ และช่วยสร้างความรู้สึกของความจ าเป็น
ในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถสร้างความไวว้างใจและการส่ือสารท่ีดีได ้
   บริษทัท่ีไม่ประสบความส าเร็จในขั้นตอนน้ี มกัจะเป็นบริษทัท่ีประเมินความยากใน
การเปล่ียนแปลง และความส าคญัของการผนึกก าลงัต ่าเกินไป หรือไม่ก็กลุ่มท่ีผนึกก าลงักนันั้นไม่
สามารถท างานเป็นทีมได้ ซ่ึงท าให้กระบวนการปฏิรูปอาจหยุดชะงกัเม่ือมีประเด็นปัญหาอ่ืนๆ เกิด
ข้ึนมา 
  1.5.3 เช่ือมต่อการเรียนรู้เขา้กบัการด าเนินธุรกิจขององคก์าร 
   ผูน้ าท่ีคิดจะสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ จะตอ้งเช่ือโยงกระบวนการและผลผลิตของ
การเรียนรู้เขา้กบัเป้าหมายทางกลยุทธ์ขององคก์าร บริษทัท่ีประสบความส าเร็จในการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้คือ บริษทัท่ีตระหนักดีว่า พวกเขาไม่สามารถท าให้คนอ่ืนๆ มีความผูกพนัต่อเป้าหมาย
เดียวกนักบัพวกเขาได ้หากพวกเขาไม่อธิบายอย่างชดัเจนถึงความหมายและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจาก
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ การช้ีให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนรู้กบัการด าเนินธุรกิจท่ีดี
ข้ึน จะเป็นส่ิงท่ีพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
   วธีิเช่ือมการเรียนรู้เขา้กบักลยุทธ์ขององคก์ารวิธีหน่ึงก็คือ การจดัตั้งทีมท่ีปรึกษาดา้น
การเรียนรู้ข้ึนมา พิจารณาทิศทางโดยรวมของการเรียนรู้โดยทีมดงักล่าวจะช่วยท าให้คนในองค์การ
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แน่ใจวา่ การเรียนรู้นั้นเหมาะสมและส่งเสริมเป้าหมายทางกลยทุธ์ขององคก์าร ซ่ึงส่ิงต่อไปน้ีอาจจะช่วย
โนม้นา้วคนในองคก์ารท่ีไม่เห็นดว้ยได ้คือ 
   1. ท าให้ทุกคนเขา้ใจอย่างชดัเจนว่า การเรียนรู้เป็นหน้าท่ีท่ีส าคญัพอๆ กบังานผลิต
หรืองานใหบ้ริการ แน่นอนวา่ผลการปฏิบติังาน และผลก าไรนั้นยงัคงมีความส าคญั แต่การเรียนรู้ทัว่ทั้ง
องคก์ารเป็นหนทางเดียวท่ีพฒันาผลการปฏิบติังาน และผลก าไรดงักล่าวใหดี้ข้ึนได ้
   2. ช้ีแจงถึงวิธีน าเอาการเรียนรู้มาใช้ในการปฏิบติังานในแต่ละวนั องคก์ารสามารถ
เรียนรู้ไดใ้นขณะปฏิบติังาน โดยไม่ท าให้คุณภาพหรือความรวดเร็วในการท างานลดน้อยลง กิจกรรม
ทุกๆอย่าง ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการประเมินผล ทั้งหมดลว้นเป็นโอกาสในการเรียนรู้ และระบบ
การผลิตก็อาจจะเป็นระบบแห่งการเรียนรู้ไดเ้ช่นกนั 
   3. ช้ีให้เห็นวา่การเรียนรู้และความรู้นั้นจะคงอยูก่บัองคก์ารตลอดไป แมว้า่บุคคลจะ
ลาออกไปแลว้ ทั้งน้ีองคก์ารแห่งการเรียนรู้ จะมีเคร่ืองส าหรับพฒันาวิธีในการเก็บรักษา และใชค้วามรู้
อยา่งเป็นระบบ เพื่อใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  1.5.4 ประเมินก าลงัความสามารถขององคก์าร 
   การวินิจฉัยหาจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์การนั้น ถือเป็นขั้นตอนแรกๆ ของการ
เปล่ียนแปลงทั้งหลายท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง องค์การหลายแหล่งท าการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ 
ในขณะท่ีหลายๆ องค์การก็ตระหนักถึงความส าคญัของ การตรวจสอบสมรรถนะในการเรียนรู้ของ
องคก์ารอยา่งเป็นระบบโดยละเอียด 
  1.5.5 ส่ือสารวสิัยทศัน์ 
   เม่ือองคก์ารของคุณมีความผกูพนัต่อการป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ องคก์ารก็จะตอ้ง
ส่ือสารวสิัยทศัน์ดงักล่าวไปยงัพนกังานทุกคน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมด เพราะถา้ทุกคนมีเป้าหมาย
เดียวกนัแลว้ก็จะเกิดความกระตือรือร้นและใหก้ารสนบัสนุนในวสิัยทศัน์ใหม่น้ี 
   วิสัยทศัน์ ท าให้พนกังานและทุกฝ่ายในองค์การมีเป้าหมายร่วมท่ีจะเป็นแนวทางใน
การคิดและการวางแผนทางกลยทุธ์ นอกจากน้ีคนก็มกัจะท างานท่ีตอบสนองจุดประสงคท่ี์พวกเขาเขา้ใจ 
และยอมรับใหส้ าเร็จลุล่วง วสิัยทศัน์ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค ์และมีพลงัอนัจะน าไปสู่การสร้าง
ผลผลิตและการบริการท่ีมีคุณภาพสูง นอกจากน้ีมนัยงัท าให้กระบวนการและความพยายามในการ
เรียนรู้นั้นด าเนินต่อไป แมว้า่จะตอ้งประสบกบัอุปสรรค และความตึงเครียดบา้งก็ตามที 
   การปฏิรูปองคก์ารท่ีประสบความส าเร็จนั้น ตอ้งอาศยัวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนแห่งอนาคต 
ท่ีสามารถส่ือสารออกไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว และดึงดูดความสนใจของพนกังานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งได ้
หากไร้ซ่ึงวิสัยทศัน์ดงักล่าว ความพยายามด็อาจจะกลายเป็นความสับสนและความไม่ลงรอยกนั ซ่ึงท า
ให้องค์การเดินไปในทิศทางท่ีไม่ถูกตอ้ง ทิศทางแห่งความขดัแยง้ หรือไร้ซ่ึงทิศทางใดๆ คอทเทอร์ 
(Kotter. 1995) กล่าวถึงกฎส าคญัขอ้หน่ึงวา่ หากคุณไม่สามารถส่ือสารวิสัยทศัน์ภายน 5 นาที แลว้ไดรั้บ



26 

ปฏิกิริยาท่ีแสดงถึงความเขา้ใจและสนใจ นัน่แสดงวา่ขั้นตอนในการส่ือสารวิสัยทศัน์เพื่อปฏิรูปองคก์าร
ของคุณยงัไม่ส าเร็จ 
   ผูบ้ริหารท่ีสามารถส่ือสารไดดี้ จะรวมวสิัยทศัน์นั้นเขา้ไวใ้นงานทุกอยา่งท่ีเขาท า เช่น 
ในการถกปัญหาทางธุรกิจ พวกเขาอาจจะแสดงความคิดเห็นว่า การแก้ปัญหาดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายขององคก์ารแห่งการเรียนรู้หรือไม่ หรือในระหวา่งการประเมินผลการปฏิบติังาน พวกเขาอาจ
อธิบายว่า พฤติกรรมบางอย่างส่งเสริมหรือบ่อนท าลายวิสัยทศัน์ในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อยา่งไร 
   ผูน้ าองค์การจะตอ้งใช้ทุกช่องทางในการส่ือสาร เพื่อเผยแพร่วิสัยทศัน์ เช่น การลง
บทความท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัวิสัยทศัน์นั้นวารสารของบริษทั การจดัอภิปรายในหัวขอ้การปฏิรูปบริษทั
ไปเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ระหวา่งผูบ้ริหาร การจดัหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเนน้วิสัยใหม่แทนท่ีจะให้เรียน
การบริหารจดัการในแบบเดิมๆ ทั้งน้ีส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ ผูน้  าจะตอ้งพยายามท าตวัเป็นสัญลกัษณ์แห่ง
วฒันธรรม ในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
  1.5.6 ตระหนกัถึงความส าคญัของการคิดและการกระท าอยา่งเป็นระบบ 
   บริษทัไม่สามารถท่ีจะกา้วสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได ้หากคนในบริษทัไม่
ตระหนกัถึงคุณค่าของวิธีการท่ีเป็นระบบ ซ่ึงหมายความวา่พวกเขาจะหลีกเล่ียงการท างานท่ีสอดคลอ้ง
กบัภาพรวม โดยเนน้ความสนใจแค่ระบบยอ่ยระบบเดียว หรือแค่ส่วนหน่ึงส่วนใดขององคก์าร 
   การคิดเชิงระบบ (Systems thinking) จะช่วยให้พนกังานในองคก์ารเขา้ใจแบบแผน
ต่างๆ ไดอ้ย่างชดัเจน และก าหนดวิธีเปล่ียนแปลงแบบแผนกเหล่านั้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
การตระหนกัและเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท าต่างๆ จะท าให้พวกเขาสามารถคน้หาสาเหตุ
แห่งความส าเร็จ ความลม้เหลว และความทา้ทายต่างๆ ได ้ส่วนการกระท าอยา่งเป็นระบบนั้น ก็จะช่วย
ให้บุคคลมุ่งความสนใจไปท่ีการเปล่ียนแปลงท่ีอาจไม่ชัดเจนแต่สามารถท าให้เกิดผลกระทบอย่าง
รุนแรง และลงมือกระท าในส่ิงท่ีประสบความส าเร็จเพื่อให้คนอ่ืนๆ ในองคก์ารปฏิบติัตาม บริษทัต่างๆ 
ได้ส่งเสริมให้พนกังานของตน น าเทคนิคในการคิดและการกระท าอย่างเป็นระบบมาปรับใช้ในการ
ท างาน 
   การรักษาความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ตอ้งอาศยัมุมมองท่ีเปิดกวา้งเป็นระบบ ท่ี
ตระหนกัถึงการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัระหวา่งหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ ขององคก์าร มนัช่วยให้
ทุกคนมองปัญหาและวิธีแกปั้ญหา ในลกัษณะท่ีเป็นความสัมพนัธ์เชิงระบบระหวา่งกระบวนการต่างๆ 
และเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการ กบัเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน และขององคก์ารใน
ลกัษณะท่ีเป็นองคร์วม 
   องค์การแห่งการเรียนรู้ตระหนักดีว่า มีหลายหนทางท่ีจะท าให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายในการท างาน องคก์ารท่ีสนบัสนุนความหลากหลายทั้งในดา้นกลยุทธ์ นโยบาย กระบวนการ 
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โครงสร้าง และบุคลากร จะมีความพร้อมในการปรับตวัเขา้กบัปัญหาท่ีอยูเ่หนือความคาดหมายเป็นอยา่ง
ดี เพราะความหลากหลายเหล่าน้ีท าใหอ้งคก์ารมีทางเลือกมากข้ึน และท าให้คนในองคก์ารมีแรงกระตุน้
และความคิดสร้างสรรค์มากข้ึนด้วย ทั้งวิธีการ ขั้นตอนการท างาน และแนวทางท่ีหลากหลายจะเพิ่ม
ขยายการเรียนรู้ในอนาคตไดดี้กวา่การใชเ้พียงวธีิเดียว 
  1.5.7 ผูน้ าจะตอ้งสาธิตและเป็นแบบอยา่งของความมุ่งมัน่ผกูพนัต่อการเรียนรู้ 
   องค์การแห่งการเรียนรู้ตอ้งการผูน้ าท่ีมีความมุ่งมัน่ และเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงแรกๆ ของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ผูน้  าจะตอ้งมีจุดมุ่งหมายอยา่งหน่ึง
คือ ท าใหผ้ลการปฏิบติังานทั้งหมดดีข้ึนดว้ยการเรียนรู้ในระยะยาว โดยการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของทุก
คนและทุกทีม 
   การสร้างวิสัยทศัน์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ แต่ผูน้ าจะต้องสามารถบอกถึง
วสิัยทศัน์แห่งการเรียนรู้และปฏิบติัตามวสิัยทศัน์นั้น ผูน้  าตอ้งมีส่วนร่วมในการขจดัอุปสรรคอนัเกิดจาก
ล าดบัขั้นในการบริหาร และเขา้ร่วมในความพยายามในการเรียนเป็นคนแรก เม่ือผูบ้ริหารเช่ือในคุณค่า
ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้แลว้ พวกเขาตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีท่ีกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และส่งเสริม
ให้ผูอ่ื้นได้เรียนรู้ดว้ย บรรดาผูจ้ดัการควรมองตนเองว่าเป็นผูฝึ้กสอน (Coach) ผูอ้  านวยความสะดวก 
(Facilitator) และผูส้นบัสนุน (Advocate) ท่ีช่วยส่งเสริม ผลกัดนั และสร้างเสริมการเรียนรู้ 
   ผูน้ าสามารถสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ขององค์การไดห้ลายวิธี ทั้งน้ีพวกเขาควรจะ
ใหโ้อกาสในการฝึกอบรมและการฝึกฝนแก่พนกังาน ในขณะเดียวกนับรรทดัฐานขององคก์าร ก็จะตอ้ง
กระตุ้นในพนักงานเอาชนะความกลัวว่าตนจะท าให้เกิดข้อผิดพลาด และให้ความช่วยเหลือผู ้ท่ี
ปฏิบติังานผิดพลาด องค์การควรให้การยอมรับและให้รางวลักบัความคิดและการทดลองใหม่ๆ ของ
พนักงานในทุกระดบัชั้น เพราะถ้ามีหลายๆคนส่งเสริมความคิดใหม่ๆ การเรียนรู้ก็จะเกิดขั้นอย่าง
รวดเร็วและกวา้งขวางมากข้ึนสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล จะตอ้งมีการริเร่ิมทั้งจาก
ขา้งบนลงมา และจากขา้งล่างข้ึนไป เพื่อเพิ่มความตระหนกัรู้ในองคก์าร หรือไม่ก็เพื่อพฒันาสมรรถนะ
ใหม่ๆ ในองคก์าร 
  1.5.8 ปฏิรูปวฒันธรรมองคก์าร 
   บริษทัท่ีก าลงัก้าวสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตอ้งเขา้ใจว่าพวกเขาตอ้งฏิรูป
วฒันธรรมขององคก์ารในหลายๆ ดา้น ดว้ยวธีิการดงัตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
   การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ในการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง
จะตอ้งเป็นนิสัย เป็นความสนุกสนาน และเป็นส่วนประกอบหน่ึงของการท างานของทุกๆ คน การ
เรียนรู้ควรเกิดข้ึนโดยอตัโนมติัในทุกส่วนของการปฏิบติังาน ตั้งแต่การผลิต การตลาด การแกไ้ขปัญหา 
การเงิน และการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ องคก์ารจะตอ้งสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้มากๆ เช่น จดัโปรแกรม
การศึกษาและการเรียนรู้ท่ีเป็นกิจจะลกัษณะ การเชิญบุคคลเขา้ร่วมเสวนา การไปดูงาน การประชุม
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ระยะไกล และโปรแกรมรายเดือนต่างๆ ทั้งน้ีการมุ่งเนน้การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง จะท าให้ผูน้  าองค์การ
สามารถสร้างความสัมพนัธ์แบบใหม่กบัพนกังาน ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่มีความเช่ือมัน่ในตวัพวกเขา และใน
การเรียนรู้ของพวกเขา องค์การควรสร้างสภาพแวดล้อมท่ีน่าสนใจ และสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อท าให้เกิดการพิจารณาทบทวน เกิดความเขา้ใจ และความคิดท่ีสามารถเปล่ียนไปเป็นการ
พิจารณาทบทวน เกิดความเขา้ใจ และความคิดท่ีสามารถเปล่ียนไปเป็นการกระท าไดท้ัว่ทั้งองคก์าร 
   องค์การต้องรักษาพลังแห่งการเรียนรู้ ด้วยการแสดงออกถึงความมุ่งมั่น ท่ีมีต่อ
การศึกษาตลอดชีวติของพนกังานในทุกระดบัชั้นขององคก์ารอยูเ่สมอ และสนบัสนุนการพฒันา รวมถึง
การเติบโตของพนกังานทุกคน องคก์ารตอ้งส่ือสารให้คนเขา้ใจอยา่งชดัเจนวา่ การเรียนรู้และการฝึกฝน
นั้นไม่มีวนัจบส้ิน และมนัเป็นการแสดงออกถึงส่ิงท่ี ปีเตอร์ เซงก้ี (Peter Senge.  1992) เรียกวา่ “การ
มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ” 
  1.5.9 ก าหนดกลยทุธ์เพื่อการเรียนรู้ทัว่ทั้งองคก์าร 
   การเรียนรู้แบบก้าวกระโดดอาศยักลยุทธ์ และกลวิธีในการขยายการเรียนรู้ทั้งใน
ระดบับุคคล ทีม และองคก์ารอยา่งทัว่ทั้งองคก์าร โดยอาจจะใชก้ลยทุธ์ดงัต่อไปน้ี 
   1. ส่งเสริมและใหเ้วลาในการท าทดลอง เ น่ื อ ง จ า ก ก า ร เ รี ย น รู้ เ กิ ด ข้ึ น จ า ก
ประสบการณ์ ดงันั้นการเพิ่มประสบการณ์ในส่วนต่างๆ ของสายโซ่แห่งคุณค่า ก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้
มากยิ่งข้ึน บรรดาผูจ้ ัดการในองค์การแห่งการเรียนรู้จะปฏิบติัตนเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์เชิง
ประยุกต ์ท าการวิจยัคน้ควา้อยูเ่สมอ นอกจากน้ีองคก์ารแห่งการเรียนรู้จะตอ้งสนบัสนุนการทดลองใน
ส่ิงใหม่ๆ หรือส่งเสริมใหค้นอยากรู้อยากเห็นในวธีิการท างานของส่ิงต่างๆ 
   2. พฒันาระบบการให้รางวลัตอบแทนแก่ผูเ้รียนและแก่การเรียนรู้ คนท่ีพยายามท า
ส่ิงใหม่ๆ หรือส่ิงท่ีแตกต่าง หรือคนท่ีไม่ประสบผลส าเร็จในการทดลองท าส่ิงต่างๆ แต่ก็ไดเ้รียนรู้อยา่ง
มาก คือบุคคลท่ีเป็นเสมือนวรีบุรุษขององคก์ารมากกวา่คนท่ีไม่เคยลองเส่ียงอะไรเลย 
   3. ตระหนกัถึงความส าคญัของความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูล บริษทัท่ีจะกา้วสู่การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จะตอ้งพยายามขยายการส่ือสารแบบเปิดกวา้งภายในองค์การและทัว่ทั้ง
องค์การ ปัญหาและขอ้ผิดพลาด รวมทั้งบทเรียนต่างๆ ท่ีไดรั้บจะตอ้งถูกเปิดเผย ไม่ใช่ปกปิดไว ้การ
ถกเถียงกนัดว้ยเหตุผลและการโตแ้ยง้กนัก็เป็นหนทางในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งหน่ึง ทั้งน้ีการเรียนรู้
อยา่งไม่เป็นทางการส่วนมากจะเกิดข้ึนในกิจวตัรประจ าวนัของบุคคล และมกัเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 
   4. จดัการประชุมหรือสังสรรค์กนัเป็นประจ าเพื่อแลกเปล่ียน รวบรวม และแบ่งปัน
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ มีการจดักิจกรรมประจ าปีเพื่อในทีมต่างๆหรือพนกังานเสนอโครงการ การ
ทดลอง และนวตักรรมท่ีดีท่ีสุดของตน ในขณะท่ีบางบริษทัก็น ากรณีศึกษาเก่ียวกบัความส าเร็จ หรือ
ความลม้เหลวของบริษทัมาใชใ้นการประชุมหรือการฝึกอบรม 
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   5. คน้หาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจดว้ยการใชว้ิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ ใน
ทัว่ทุกส่วนขององค์การในอิสระและกระตุ้นให้พนักงานใช้การเรียนรู้ทั้งจากภายนอกและภายใน
องคก์ารอย่างอิสระ ตลอดจนให้รางวลัแก่ผูท่ี้น าแนวคิดของผูอ่ื้นไปประยุกต์ใช้ และแก่ผูส้ร้างแนวคิด
ใหม่ๆ ข้ึนมาดว้ยตวัเอง 
  1.5.10 ลดระบบแบบราชการลง และท าให้โครงสร้างองค์การมีความคล่องตวัมากข้ึน 
โดยวธีิการดงัต่อไปน้ี 
   1. ปฏิรูปองค์การ ลดกระบวนการในการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ 
ต่อการถ่ายโอนความรู้ และต่อการเอ้ืออ านาจใหแ้ก่พนกังาน และก าจดันโยบายและกฎระเบียบขอ้บงัคบั
ท่ีไม่จ  าเป็นออกไป 
   2. ปรับจุดสนใจใหม่ ให้ลูกค้าและโครงการต่างๆ เป็นศูนย์กลางในการก าหนด
โครงสร้าง แทนท่ีจะยดึกลุ่มของหนา้ท่ีงานเป็นศูนยก์ลางแบบเดิม 
   3. กระจายอ านาจออกจากส่วนกลาง ยา้ยอ านาจในการท างานไปยงัผูป้ฏิบติังานและ
ผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด 
   4. เสริมสร้างความคล่องตวั สร้างศกัยภาพขององคก์าร ให้สามารถตระหนกัถึงและ
สนองความตอ้งการของตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
   5. ผูกมดั เช่ือมกิจกรรมการท างานทุกอย่างเขา้ดว้ยกนัให้เป็นหน่ึงเดียว เพื่อในการ
ท างานประสานกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  1.5.11 ขยายการเรียนรู้ไปสู่สายโซ่ธุรกิจทั้งหมดของบริษทั 
   องค์การแห่งการเรียนรู้ จะสามารถเจาะลึกเขา้ไปในแหล่งความรู้และความคิดท่ีมี
ศกัยภาพทั้งหมดได ้หากพวกเขาท าให้ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทั้งไดป้ระโยชน์จากความรู้ความคิดนั้นดว้ย 
ซ่ึงกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้แก่ ลูกค้า ผูค้ ้า ซัพพลายเออร์ และชุมชน บุคคลเหล่าน้ีสามารถให้ความ
ช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น ในดา้นการวิเคราะห์ความตอ้งการ การก าหนดเป้าหมายของ
การเรียนรู้ การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ และในการเช่ือมโยงการเรียนรู้เขา้กบัเป้าหมายทางธุรกิจ 
   องคก์ารควรจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัเวลา และรูปแบบการเรียนรู้ของผูท่ี้มีส่วนได้
ส่วนเสียเหล่าน้ี โดยบรัทอาจจะท าการฝึกอบรมลูกคา้ในเร่ืองการประยุกตใ์ช้ความรู้ใหม่ๆ ในท่ีท างาน
ของลูกคา้เอง 
  1.5.12 ท าใหเ้กิดการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ 
   ทุกคนในทุกระดบัชั้นขององค์การแห่งการเรียนรู้ จะถูกกระตุ้นให้พฒันาความรู้
ใหม่ๆ เสนอความคิด และผลกัดนัแนวความคิดเหล่านั้นให้เป็นจริงมากท่ีสุดเท่าท่ีพวกเขาจะสามารถท า
ได ้ส่วนหน้าท่ีขององคก์ารก็คือ สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถบรรลุเป้าหมาย
เหล่านั้นได ้องคก์ารแห่งการเรียนรู้จะให้โอกาสในการแสวงหาการเรียนรู้ โดยจะจดัโครงสร้าง ระบบ 
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และเวลาท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้และการตรวจสอบการเรียนรู้นั้น รวมทั้งยงัแสวงหาวิธีท่ีจะประสาน
การเรียนรู้ใหม่ๆ เขา้กบัผลิตผลขององคก์ารอีกดว้ย 
   ทุกคนในองค์การแห่งการเรียนรู้จะได้รับการสนับสนุนในแสวงหาข้อมูล ความ
เขา้ใจและความคิดจากบริษทัอ่ืนๆ ท่ีประสบความส าเร็จ และจากนักวิจยัชั้นน า แมนวิลล์ (Manville.  
2001: 40) กล่าววา่ “การประสานการพฒันาและการแสวงหาความรู้ แผนการสรรหาและจดัก าลงัคน เขา้
กบัการบริหารผลการปฏิบติังานและการวางแผนความส าเร็จของพนกังาน จะท าให้การเรียนรู้ กลายเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ ์เป็นส่วนหน่ึงของการขายและการเพิ่มความพึงพอใจรวมถึง
การรักษาลูกคา้” 
   การถ่ายโอนความรู้ระหว่างบุคคลกบับุคคล หรือจากฐานขอ้มูลสู่บุคคล จะท าให้
องคก์ารมีพลงัและกระฉบักระเฉงมากข้ึน ส่วนพนกังานท่ีไดรั้บการสนบัสนุนให้ใชค้วามรู้ใหม่ๆ ก็จะ
ประยุกต์ความคิดและวิธีการใหม่ๆ น้ีเขา้กบัการท างานของตน องค์การแห่งการเรียนรู้เติบโตไดด้ว้ย
ความรู้ และการส่ือสารท่ีมีคุณภาพ ดงันั้นพนกังานจึงตอ้งสามารถเขา้ถึงความรู้ต่างๆ ไดโ้ดยง่าย ความรู้
ตอ้งไหลเวยีนไปไดท้ัว่ทั้งองคก์าร องคก์ารตอ้งสนบัสนุนการอภิปรายและการสนทนาอยา่งเปิดกวา้ง 
  1.5.13 แสวงหาและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีดีท่ีสุดเพื่อการเรียนรู้ท่ียอดเยีย่มท่ีสุด 
   องคก์ารท่ีขาดเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือขาดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี จะ
เสียเปรียบในดา้นการแสวงหา จดัเก็บ และถ่ายโอนความรู้ เพราะหากความรู้คือการเดินทาง เทคโนโลยี
ก็คือถนน และถา้ไม่มีถนน คุณก็ไม่สามารถจะเดินทางไดอ้ยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ี เทคโนโลยียงัมีผลต่อ
คุณภาพและปริมาณของการเรียนรู้ มนัช่วยเพิ่มความเร็วในการไหลเวียนของขอ้มูล และท าให้องคก์าร
จดัเก็บขอ้มูลไดม้ากข้ึน มนัง่ายต่อการปรับเปล่ียนให้ทนัสมยั ท าให้ผูค้นจ านวนมากสามารถเขา้สู่ระบบ
เพื่อหาขอ้มูลได ้รวมทั้งท าให้การเรียนรู้ขององคก์ารมีความน่าสนใจมากข้ึน ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีประกอบ
ไปด้วยเทคโนโลยีส่ือผสมจะกระตุ้นและท้าทายบุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ มันไม่เพียงท าให้
กระบวนการเรียนรู้มีคุณภาพสูงข้ึน แต่ยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายลงดว้ย 
   ระบบสนบัสนุนการปฏิบติังานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Performance Support 
System – EPSS) ก าลงัไดรั้บความนิยมมากข้ึน เน่ืองจากมนัท าใหค้นสามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา และ
สามารถเรียนรู้ได้ในขณะท่ีก าลงัปฏิบติังานหรือให้บริการแก่ลูกคา้ เพราะระบบน้ีจะให้ค  าอธิบาย ค า
นิยาม ตวัอยา่ง กิจกรรมฝึกหดั การประเมินผล ขอ้มูลป้อนกลบั และทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นแก่ผูใ้ชง้าน 
  1.5.14 สร้างชยัชนะใหไ้ดใ้นระยะสั้นๆ 
   เน่ืองจากการกา้วไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้นั้นตอ้งใชเ้วลา และความพยายามอยา่ง
มาก ซ่ึงคนอาจหมดก าลงัใจไปไดถ้า้หากองคก์ารไม่มีเป้าหมายระยะสั้น การสร้างชยัชนะให้ไดใ้นระยะ
สั้นๆ ก็เพื่อให้พนกังานไดมี้โอกาสเฉลิมฉลองความส าเร็จเป็นระยะๆ โดยองคก์ารจะตอ้งให้รางวลักบั
การปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน ด้วยการให้การยอมรับ เล่ือนต าแหน่งหรือให้รางวลัจูงใจในลักษณะต่างๆ 
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หลังจากการคร ่ าเคร่งท างานอย่างหนัก 2-3 เดือนและเร่ิมเห็นสัญญาณของความเปล่ียนแปลง 
ผูส้นบัสนุนองคก์ารแห่งการเรียนรู้ก็อาจจะอยากประกาศชยัชนะ แต่ คอทเทอร์ (Kotter.  1995:66) กล่าว
วา่ “การฉลองนั้นมีได ้แต่การประกาศชยัชนะอาจจะท าให้เกิดความหายนะได ้เพราะความเปล่ียนแปลง
ใหม่น้ียงัคงเปราะบางและอาจถดถอยได”้ 
   ดงันั้นผูน้ าด้านการเรียนรู้จะตอ้งใช้ความส าเร็จในระยะสั้น เพื่อเป็นแรงผลกัดนัสู่
เป้าหมายในระยะยาวอย่างต่อเน่ืองไป พวกเขาจะต้องคอยตรวจสอบระบบและโครงสร้างท่ียงัไม่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ และสอดส่องดูแลว่าพนักงานมีการพฒันาไปถึงไหนแล้ว การจะเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้นั้นตอ้งใชเ้วลาเป็นปีๆ แต่กระนั้นกระบวนการแห่งการปฏิรูปก็ตอ้งด าเนินต่อไป
อยา่งไม่มีวนัส้ินสุด 
  1.5.15 วดัผลการเรียนรู้ และแสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จในการเรียนรู้ 
   องคก์ารแห่งการเรียนรู้ จะพยายามก าหนดนิยามของปัจจยัส าคญัๆ และวดัผลปัจจยั
เหล่านั้นเม่ือองคก์ารเร่ิมการเปล่ียนแปลง ซ่ึงส่ิงน้ีถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหน่ึง อนัประกอบดว้ย
ประเด็นหวัขอ้ต่างๆ เช่น ควรมุ่งวดัท่ีปัจจยัภายในหรือภายนอก ควรก าหนดระดบัความเฉพาะเจาะจงไว้
ท่ีตรงไหน และควรใชก้ารวดัตามมาตรฐานหรือวดัตามความเหมาะสม 
   ทั้งน้ีองคก์ารควรวดัท่ีผลในทางธุรกิจ มากกวา่ผลในทางการฝึกอบรม โดยมุ่งเนน้ไป
ยงัส่ิงท่ีสามารถวดัได ้เช่น ความพึงพอใจของลูกคา้ ความเร็วในการผลิตสินคา้ใหม่ และความส าเร็จของ
การรักษาคนท่ีมีความสามารถไวก้บัองคก์ร องคก์ารแห่งการเรียนรู้จะมองขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน
เป็นโอกาสในการเรียนรู้ การตรวจสอบช่องว่างระหว่างเป้าหมายกบัผลการปฏิบติังานจริง จะท าให้
องค์การไดท้ดลองและพฒันาทกัษะและเกิดความรู้ความเขา้ใจใหม่ๆ ด้วย ทั้งน้ีองค์การท่ีมัน่คงและ
ประสบความส าเร็จมายาวนานมกัจะไม่มีระบบการเรียนรู้ท่ีดี เพราะขอ้มูลป้อนกลบัท่ีพวกเขาไดรั้บส่วน
ใหญ่จะเป็นขอ้มูลทางบวก ซ่ึงไม่น าไปสู่การเรียนรู้และการพฒันาใดๆ 
  1.5.16 ปรับตวั ปรับปรุงและเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
   ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นตอนตน้แลว้ว่า บริษทัท่ีก าลงัมุ่งสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
จะตระหนกัดีวา่ พวกเขาไม่มีทางไปถึงสภาวะขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์แบบท่ีท าให้พวกเขา
หยดุการเรียนรู้ไดเ้ลย เพราะองคก์ารแห่งการเรียนรู้ก็คือ องคก์ารท่ีเรียนรู้อยูเ่สมอและรู้ดีวา่ความรู้นั้นมี
มากมายไม่มีท่ีส้ินสุดและเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
   องค์การเหล่าน้ีตอ้งระมดัระวงัถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือการท่ีพวกเขาหยุดเรียนรู้ องค์การ
แห่งการเรียนรู้ตระหนกัดีวา่พวกเขาตอ้งเรียนรู้ต่อไป และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอ พวกเขารู้ถึง
ความส าคญัของการคน้หา และวิเคราะห์แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดขององคก์ารอ่ืนๆ รวมทั้งของตนเอง เพื่อ
น ามาปรับปรุงการปฏิบติังานของตน องค์การเหล่าน้ีใช้ทรัพยากรและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในสายโซ่
ธุรกิจของตนทั้งหมดใหเ้ป็นประโยชน์ พวกเขาเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ความเป็นองคก์ารแห่ง
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การเรียนรู้เกิดข้ึน เม่ือการเรียนรู้ไดฝั้งรากลึกลงไปในองคก์าร และไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 
ทั้งน้ีระบบยอ่ยต่างๆ ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้จะมัน่คงแข็งแรงไดก้็ต่อเม่ือพฤติกรรมใหม่ๆ หย ัง่ราก
ลึกลงในบรรทดัฐานของสังคม และค่านิยมร่วมขององคก์าร 
 
 1.6 การสร้างความสามารถในการเรียนรู้ขององค์การ (Building the Learning organization)   
  ทกัษะ 5 ประการต่อไปน้ี คือส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการริเร่ิมและขยายการเรียนรู้ในองคก์ารให้
ไดม้ากท่ีสุด 
  1. การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เป็นโครงร่างทางแนวความคิดแบบหน่ึงส าหรับ
ท าให้แบบแผนต่างๆสมบูรณ์ชดัเจนข้ึน และมนัจะช่วยให้เราก าหนดไดว้า่ ท าอย่างถึงจะเปล่ียนแปลง
แบบแผนพวกนั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
  2. แบบจ าลองความคิด (Mental Models) คือ ขอ้สันนิษฐานท่ีฝังลึกอยูใ่นความคิดของเรา
ท่ีมีอิทธิพลต่อทรรศนะและการกระท าต่างของเรา ตวัอยา่งเช่น แบบจ าลองความคิดหรือจินตนาการของ
เราท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ การท างาน หรือความรักในองคก์ารจะมีอิทธิพลต่อปฏิสัมพนัธ์และพฤติกรรม
ของเรา ในสถานการณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัแนวความคิดเหล่านั้น 
  3. การมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery) จะบ่งช้ีถึงความช านาญระดบัสูงในเร่ือง
หรือทกัษะใดทกัษะหน่ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัความผกูพนัต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีจะน าไปสู่ความเช่ียวชาญ 
หรือความช านาญในงานท่ีท าเป็นพิเศษ 
  4. การเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง (Self-directed Learning) คือการท่ีทุกคนตระหนกั
ถึงและมีความรับผดิชอบในฐานะผูเ้รียนคนหน่ึงท่ีมีความกระตือรือร้น ทั้งน้ีองคป์ระกอบของการเรียนรู้
ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเองจะประกอบไปดว้ย การรู้จกัลกัษณะในการเรียนรู้ของตนเอง ความสามารถใน
การประเมินความตอ้งการและสมรรถนะของตนเอง และการเช่ือมโยงวตัถุประสงค์ทางธุรกิจเขา้กบั
ความจ าเป็นในการเรียนรู้ 
  5. การเรียนรู้ท างานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง การฟังและส่ือสารระดบัสูงระหว่าง
บุคคล ซ่ึงตอ้งอาศยัการส ารวจประเด็นต่างๆ อยา่งอิสระและสร้างสรรค ์และตอ้งอาศยัความสามารถใน
การฟังอยา่งครุ่นคิดพิจารณาเวลาท่ีมีผูท้กัทว้งความเห็นของเรา นอกจากนั้นเราก็ตอ้งมองให้ออกวา่แบบ
แผนตางๆ ของการมีปฏิสัมพนัธ์ในทีมอาจส่งเสริมหรือบ่อนท าลายการเรียนรู้ได ้ตวัอย่างเช่น องคก์าร 
หรือกลุ่มมกัจะมีแบบแผนของการปกป้องตนเองฝังลึกอยูแ่ละถา้เรามองไม่ออก หรือมองขา้มแบบแผน
ประเภทน้ีไปมนัก็จะบ่อนท าลายการเรียนรู้ แต่ถ้าเรามองออกและเปิดเผยมนัอย่างสร้างสรรค์ มนัก็
สามารถเร่งการเรียนรู้ได ้การเรียนรู้ท างานเป็นทีมเป้นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการสร้างการ
เช่ือมโยง และการประสานการเรียนรู้และการปฏิบติัในท่ีท างาน 
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  อย่างไรก็ตาม จากแนวคิดและทฤษฎีองค์การแห่งการเรียนรู้ ท่ีกล่าวมาแล้วขา้วตน้ จะ
สามารถท าให้สมาชิกในองค์กรทุกคนเขา้ใจ และตระหนกัถึงกระบวนการปฏิบติังาน การเรียนรู้และ
พฒันาตวัเอง วิธีการคิดอยา่งเป็นระบบในการท างานกบัองคก์รไดดี้ยิ่งข้ึน ตลอดจนมีความสามารถใน
การติดต่อ ส่ือสารและเจรจาต่อรองท่ีดี ในการท่ีจะท าให้การท างานเป็นทีม เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ในทางกลบักนัถา้สมาชิกภายในองคก์ารปราศจากความสนใจ ท่ีจะพฒันาทกัษะการเรียนรู้ส่ิงต่างๆจาก
องคก์รท่ีมีอยูก่็จะไม่สามารถประสบความส าเร็จตามท่ีก าหนดไว ้

 
2. แนวคดิและทฤษฎพีฤติกรรมการท างานของบุคคล 
 2.1 ความหมายของพฤติกรรมการท างาน 
  ความหมายของพฤติกรรมการท างาน ไดมีผใูหความหมายท่ีแตกตางกนัไปดงัน้ี 
  มลัลิกา ตนสอน (2544: 19) หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมาในสภาพแวดลอม
ในการท างาน เชน การพูดคุย การรับค าสั่ง การเขียนรายงาน เปนตน อาจมีลกัษณะเปนทางการหรือไม
เป็นทางการ 
  สรอยตระกูล อรรถมานะ (2541: 13) หมายถึง การกระท าหรื อกิริยาอาการท่ีแสดงออก
ของบุคคล (Action) ทั้งน้ีรวมถึงการงดเวนการกระท าดวย (Inaction) 
  ทองศรี ก าภู ณ อยธุยา (2533: 78) หมายถึ ง การกระท าตางๆของบุคคลซ่ึงก าหนดข้ึนโดย
บุคคลใดบุคคลหน่ึงในการด าเนินการ ทั้งน้ีการกระท าดงักลาวเกิดข้ึนจากการเรียนรูและจากก าเนิดของ
บุคคลเหลานั้น 
  กลาวโดยสรุป พฤติกรรมการท างาน หมายถึง กิจกรรมหรือการกระท าของบุคคลในการ
ท างาน ซ่ึงอาจเปนการกระท าไปโดยรูตวัหรือไมรูตวั และการกระท านั้นบุคคลอ่ืนจะสังเกตเห็นไดหรือ
ไมก็ไดซ่ึงพฤติกรรมการท างานท่ีแสดงออกมาดงักลาว มีปจจยัท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมเหลานั้นดงัตอไปน้ี 
 2.2 ปจจัยทีก่อใหเกดิพฤติกรรม 
  พฤติกรรมมนุษยในองคกร (สุพิณ เกชาคุปต. 2539: 3) มนุษยเปนหวัใจส าคญัขององค
การในสถานท่ีท างานหน่ึงๆ นั้นจะประกอบดวยบุคคลมากมายมีทั้งท่ีเปนผบูงัคบับญัชา เพื่อนรวมงาน
และผูอยูใตบงัคบับญัชา บุคคลแตละคนเหลาน้ี มีบุคลิก ลกัษณะนิสัย อารมณ ความตองการ ความรู 
และความสามารถท่ีแตกตางกนั เม่ือคนจ านวนมากมาอยูรวมกนั  ท างานรวมกนั มกัมีปญหาและความ
ขดัแยงเกิดข้ึน ซ่ึงถาไมสามารถแกไขไดก็อาจน าไปสูภาวะวิกฤตการณ ไมเฉพาะแตระหวางคูกรณี หาก
ยงัลุกลามไปถึงทุกคนในองคการและกอใหเกิดผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ดงั
นั้นผบูริหารจึงมีความจ าเปนท่ีจะตองรูและเขาใจพฤติกรรมตางๆของมนุษยในองคการว่าเปนอยางไร 
อะไรเปนสาเหตุใหมนุษยแสดงพฤติกรรมเช่นนั้น และเราจะควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใหเปนไป
ลกัษณะท่ีอยรูวมกนัอยางสรางสรรคความเจริญใหแกองคการไดหรือไม ถาไดตอ้งท าอยางไร 
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  การเขาใจพฤติกรรมของมนุษยในองคการไดอยางถองแทนั้น จะตองเขาใจพฤติกรรมของ
มนุษยในฐานะปจเจกบุคคลกอนวามีลกัษณะอยางไร มนุษยแตละคนแสดงพฤติกรรมอยางไรบาง มีป
จจยัอะไรท่ีท าใหแตละคนแสดงพฤติกรรมอยางนั้น การศึกษาพฤติกรรมมนุษยนั้นมิไดมีความมุงหมาย
เพียงเพื่อความรูความเขาใจเทานั้นแตเรายงัตองการท่ีจะก าหนดแบบฉบบัหรือควบคุมพฤติกรรมท่ีพึง
ปรารถนาอีกดวย ซ่ึงเราสามารถท่ีจะกระท าได้ถ้าเรามีความรูเร่ืองพฤติกรรมมนุษยอยางถูกตอง 
พฤติกรรมของมนุษยนั้นจริงๆแลวเปนส่ิงท่ีสลบัซับซอนมาก การแสดงออกแตละอยางเปนผลมาจาก
อิทธิพลของปจจยัหลายประการดวยกนั ดงันั้นเราจึงตองศึกษาถึงปจจยัเหลาน้ี ซ่ึงเปนสาเหตุของการเกิด
พฤติกรรมแบบตางๆ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 5 แผนภาพแสดงกระบวนการทางความคิด (Cognitive Process) 

 
  จากแผนภาพน้ีจะเห็นการท างานของกระบวนการทางความคิดในการแปลงส่ิงเร้าออกมา
เป็นพฤติกรรม โดยในขั้นแรกระบบการรับรูจะท าหนาท่ีในการรับส่ิงเราจากส่ิงแวดลอ้มภายนอกราง
กายผา่นทางประสาทสัมผสั หลงัจากนั้นจะท าการยอยแปลและกลัน่กรองขอมูล โดยอาศยัประสบการณ
ในอดีตท่ีจดจ าในสมองบวกกับความตองการ ทศันคติและอารมณ ความรูสึกในขณะนั้นแลวจึงใช
วิจารณญาณตดัสินวาจะเลือกแสดงพฤติกรรมอยางไรในการตอบสนองส่ิงเรานั้น เม่ือแสดงพฤติกรรม
อยางไรแลว ผลท่ีเกิดจากพฤติกรรมนั้นจะกลายเปนขอมูลปอนกลบัใหกบัระบบการรับรูและเก็บสะสม
ไวในระบบความจ าอนัเปนสวนหน่ึงของการเรียนรู 

 

 
สิง่เรา้ 

 
 

การรบัรู ้
 

การเรยีนรู ้
(ประสบการณ์ในอดตี) 

+ 
ทศันคต ิอารมณ์ ความตอ้งการ 

 
การตดัสนิใจ 

 
พฤตกิรรม 

 

ส่ิงแวดลอ้ม ขอ้มูลป้อนกลบั 
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  ปจจยัท่ีเปนองคประกอบของระบบความคิดแตละปจจยันั้นมีความสัมพนัธเก่ียวของกนั
อยา่งแยกไมออก เชน การเลือกส่ิงเราของระบบการรับรูนั้นสวนหน่ึงข้ึนอยกูบัการเรียนรูในอดีตข้ึนอยู
กบัอารมณ์ ทศันคติและความตองการของคนนั้นดวย และเชนเดียวกนั ทศันคติ และความตองการของ
คนก็เป็นผลมาจากการเรียนรู ขณะเดียวกนัการเรียนรูตางๆของคนก็เปนผลของการรับรูส่ิงแวดลอม 
  มลัลิกา ตนสอน (2544: 20-23) ไดเสนอ การท าความเขาใจพฤติกรรมการท างานเป็นงาน
ส าคญัของผูบริหารในทุกระดบั โดยท่ีผูบริหารจะสังเกตและวิเคราะหพฤติกรรมการปฏิบติัของบุคคล
จะตองใหความสนใจกบั 8 ตวัแปรอยางนอย 2 กลุม ซ่ึงตางก็มีอิทธิพลโดยตรงตอความแตกตางของ
พฤติกรรม ไดแก ตวัแปรระดบับุคคล และ ตวัแปรระดบัองคกร ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 6 แสดงตวัแปรท่ีมีอิทธิพลตอความแตกตางของพฤติกรรม 

 
  ตวัแปรระดบับุคคลจะประกอบดวยปจจยัส าคญั 5 ประการตอไปน้ี 
  1. ปจจยัทางประชากร เชน พื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ ระดบัการศึกษา อายุ และเพศ 
เปนตน 
  2. ความสามารถและทักษะ เปนส่ิงท่ีติดมาตั้งแตเกิด หรือไดรับการฝึกฝนให้สามารถ
ปฏิบติังานอยางคลองแคลว 
  3. การรับรู เป็นกระบวนการท่ีบุคคลไดรับการกระตุน ตีความและใหความหมายกับ
สภาพแวดลอมรอบๆเขา ซ่ึงจะมีความแตกตางกนัไปในแตละบุคคล 
  4. ทัศนคติ เปนสถานะภายในจิตใจท่ีเกิดข้ึนจากความพรอมการเรียนรู และการ
จดัระบบผานประสบการณของบุคคล 

ตวัแปรระดบับุคคล 

ปจัจยัทางประชากร 
ความสามารถและทกัษะ 
การรบัรู ้
ทศันคต ิ

บุคคลกิภาพ 

พฤติกรรมการท างาน 

มปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลสงู 
 
ไม่มปีระสทิธภิาพแต่ไม่
ก่อใหเ้กดิผลเสยีหาย 
 
ไม่มปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลแลว้ยงั
ก่อใหเ้กดิความเสยีหาย 

ตวัแปรระดบัองคก์าร 

ทรพัยากร 
ภาวะผูน้ า 
รางวลั 

โครงสรา้ง 
การออกแบบงาน 
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  5. บุคลิกภาพ เปนภาพสะทอนความรูสึกและพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติ 
และการเรียนรูซ่ึงผอ่ืูนสามารถสังเกตและรับรูได 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541:47-48) พฤติกรรมของบุคคลโดยทัว่ไปมีผลมาจากตวัแปรตางๆ
มากมายเฉพาะตวัแปรบุคคลประกอบดวย 
  1. ภูมิหลงัของบุคคล (Biographical Characteristics) 
  2. ความสามารถ (Ability) 
  3. บุคลิกภาพ (Personality) 
  4. การเรียนรู (Learning) 
 โดยปจจยัเหลาน้ีมีผลกระทบตอผลการท างานและความพึงพอใจของพนกังานดวย 
  1. ภูมิหลงัของบุคคล 
   1.1 อายกุบัการท างาน (Age and job performance) 
   เปนท่ียอมรับกนัวาผลงานของบุคคลจะลดนอยถอยลงในขณะท่ีมีอายุเพิ่มข้ึนแต่อยาง
ไรก็ตามส าหรับบุคคลท่ีมีอายุ 55 ปข้ึนไปถือวามีประสบการณในการท างานสูง และสามารถจะปฏิบติั
หนา้ท่ีการงานกอใหเกิดผลผลิต (Productivity) สูงได 
   1.2 เพศกบัการท างาน (Gender and job performance) 
   จากการศึกษาทัว่ไปพบวาไมมีความแตกตางกนัระหวางเพศหญิงกบัเพศชายในเร่ือง
ของความสามารถเก่ียวกบัการแกปญหาในการท างาน ทกัษะในการคิดวิเคราะหนอกจากน้ีผลการศึกษา
พบวาไมมีความแตกตางระหวางเพศหญิงและชายในเร่ืองผลงาน 
   1.3 สถานภาพสมรสกบัการท างาน (Marital status and job performance)  
   จากการศึกษายงัไมสามารถสรุปไดอยางแนนอนวา สถานภาพสมรสมีผลต่องาน
มากมายเพียงไร แตมีผลการวจิยับางสวนพบวาพนกังานท่ีสมรสแลวจะขาดงาน และมีอตัราการออกจาก
งาน (Turn-Over) นอยกวาผท่ีูเปนโสดนอกจากน้ียงัมีความพึงพอใจในงานสูงกวา่ผท่ีูเป็นโสด 
   1.4 ความอาวโุสในการท างานกบัการท างาน (Tenure and job performance)  
   ผูท่ีมีอาวุโสในการท างานจะมีผลงานสูงกวาบรรดาพนักงานใหม และมีความพึง
พอใจในงานสูงดวยผบูริหารในองคการจะสามารถคาดการณไดวา ความเปนผอูาวุโสในการท างานจะบ
งช้ีถึงผลงานไดเปนอยางดี 
  2. ความสามารถ (Ability) เปนสมรรถภาพของบุคคลท่ีจะท างานตางๆได โดยทัว่ไปแลว้
ความสามารถของบุคคลในองคกรแบงออกเปน 2 ประการดงัน้ี 
   2.1 ความสามารถทางสติปญญา (Intellectual Ability) สติปญญาจะแสดงออกซ่ึง
ความสามารถท่ีเดนชดัหรือความสามารถท่ีดอยซ่ึงมีผลตอความส าเร็จและความลมเหลวของงาน 



37 

   2.2 ความสามารถทางกายภาพ (Physical Ability) ประกอบดวยความแข็งแรงของราง
กายความอดทนในการท างาน มีผลตอความส าเร็จและความลมเหลวขององคการ 
  3. บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงเป็นลกัษณะเอก
ลกัษณท่ีแสดงออกทั้งดานความคิด ความรูสึก ความสนใจ สติปญญารวมทั้งดา้นสรีระ 
  4. การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเดิมไปสูพฤติกรรมใหม่ท่ี
ค่อนขางถาวรอนัเปนผลจากการฝกฝนหรือการมีประสบการณ 
   บลูม นกัจิตวิทยา (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2541: 64) ไดอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงการ
เรียนรูท่ีสมบูรณของบุคคล ซ่ึงมี 3 องคประกอบดงัน้ี 
   - การเปล่ียนแปลงดานความรูความเขาใจ (Cognitive Domain) หมายถึง กระบวนการ
เรียนรูท่ีเก่ียวของกบั (1) รูจ  า (Memory) (2) รูเขาใจ (Comprehension) (3) รูน าไปใช (Application) (4) รู
วิจยัวิเคราะห (Analysis) (5) รูรวบรวมใหม (Synthesis) (6) รูคุณคา (Evaluation) ซ่ึงท าใหผเูรียนเกิด
ความรูในเร่ืองเน้ือหาสาระของส่ิงท่ีเรียน ซ่ึงผานการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในสมอง 
   - การเปล่ียนแปลงดานอารมณ (Affective Domain) หมายถึง กระบวนการเรียนรูท่ีท า
ใหเกิดการเปล่ียนแปลง ความรูสึก ทศันคติ และคานิยม เม่ือบุคคลไดเรียนรูส่ิงใหมจะท าใหผเูรียนเกิด
การเปล่ียนแปลงทางดานจิตใจ ความเช่ือ ความสนใจ 
   - การเปล่ียนแปลงดานการปฏิบติั (Psychomotor Domain) หมายถึง กระบวนการ
เรียนรูท่ีบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงในดานความคิด ความเขาใจ ความรูสึก คานิยม แลว้จึงไดน าส่ิงท่ี
เรียนรูแลวไปปฏิบติัเพื่อใหเกิดทกัษะและความช านาญมากข้ึน 
  5. ผลิตภาพ (Productivity) (www.prachuab.net) 
   5.1 ความหมายของ การเพิ่มผลิตภาพ หรือการเพิ่มผลผลิต (Productivity) คือ การท า
ใหไดผลผลิตหรือ ผลงานเพิ่มมากข้ึน โดยใชทรัพยากรเทาเดิม ซ่ึงสามารถเขียนเปนสูตรไดดงัน้ี 
 
    ผลิตภาพ (การเพิ่มผลผลิต) = ผลผลิตท่ีได / ปจจยัการผลิตท่ีใช 
     PRODUCTIVITY  = OUTPUT / INPUT 
 
   หากยอนดูจากสูตรการเพิ่มผลผลิตจะเพิ่มข้ึนไดดวย การเพิ่มผลผลิตท่ีได (OUTPUT) 
และ ลดปจจยัการผลิตท่ีใช (INPUT) นัน่เอง วิธีการเพิ่มผลิตภาพในหนวยงาน การท่ีหนวยงานจะเพิ่ม
ผลผลิตไดนั้นเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวของกบัทุก ๆ คนในหนวยงาน หากพิจารณาวิธีการเพิ่มผลผลิตแลว จะมี 2 
วธีิ คือ ลดตน้ทุนซ่ึงจะเป็นคาใชจายลง และปรับปรุงกระบวนการท างานโดยมีแนวทางตาง ๆ ดงัน้ี 
    5.1.1 ลดการสูญเปลาของวสัดุ 
    5.1.2 ลดความเสียหายของช้ินงานลง 

http://www.prachuab.net/
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    5.1.3 เพิ่มคุณภาพของงาน 
    5.1.4 ลดจ านวนพสัดุคงคลงั 
    5.1.5 ลดอุบติัเหตุดวยการปองกนัอุบติัเหตุ 
    5.1.6 ปรับปรุงวธีิการท างานใหม หรือน าวธีิการท างานท่ีดีกวามาใช 
   5.2 วธีิการเพิ่มผลิตภาพของพนกังานในหนวยงาน เน่ืองจากการเพิ่มผลผลิตเปนเร่ือง
ของทุก ๆ คนในหนวยงาน ในฐานะท่ีเปนผูป้ฏิบติังานก็สามารถเพิ่มผลผลิต ดวยการปรับปรุงตนเองได
ในหลาย ๆ ดาน ดงัน้ี 
    5.2.1 เรียนรูวธีิการท างานใหช านาญข้ึน 
    5.2.2 ใหความสนใจในการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพท่ีสูงข้ึน 
    5.2.3 ขาดงานและมาสายนอยลง 
    5.2.4 ค  านึงถึงประโยชนของ หนวยงาน ใหมากข้ึน 
    5.2.5 ท างานหนกัข้ึนและรับผดิชอบมากข้ึน 
    5.2.6 ปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
    5.2.7 ท างานใหไดเปาหมายและมาตรฐาน 
    5.2.8 ท าตามระเบียบวนิยัและใหความรวมมือมากข้ึน 
    5.2.9 ไมกอใหเกิดอุบติัเหตุ 
    5.2.10 ใหค าแนะน าท่ีเปนประโยชน 
   5.3 การวดัผลิตภาพ (โกศล ดีศีลธรรม. 2545: 103-104) ผลิตภาพ (Productivity) เป็น
ความสัมพนัธในเชิงปริมาณผลิตผลท่ีอยใูนรูปของสินคาและบริการกบัปจจยัการน าเขาของทรัพยากร 
อนัไดแก วตัถุดิบ แรงงาน และปจจยัท่ีใชในการผลิต เชน เคร่ืองจกัรอุปกรณ เปนตน ท่ีถูกแสดงในรูป
ของสัดสวน ดงัน้ี 
 

ผลิตภาพ  =    ผลลพัธ 
 ปจจยัน าเขา 

 
   จากความสัมพนัธของสัดสวนท่ีแสดงมูลคาของผลลพัธอาจวดัได จากปริมาณผลิต
ภณัฑท่ีผลิตไดหรือจ านวนลูกคาท่ีไดรับบริการ ในสวนปจจยัน าเขาอาจเปนจ านวนชัว่โมงการท างาน 
ซ่ึงผูบริหารมกัใชในการติดตามและปรับปรุงการด าเนินงาน การวดัผลิตภาพโดยทัว่ไปมกัแบ่งเปน 3 
แบบดงัน้ี 
   1. การวดัผลิตภาพแยกสวน (Partial Measure) เปนการค านวณหาอตัราส่วนระหวาง
ผลิตผลกบัปจจยัการน าเขา หรือทรัพยากรเฉพาะอยาง เชน จ านวนช้ินงานท่ีผลิตไดกบัจ านวนชัว่โมง
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การท างาน หรือ อาจเรียกวา ผลิตภาพแรงงาน ซ่ึงการวดัแบบแยกสวนจะชวยใหตรวจสอบไดว่า 
ทรัพยากรแตละสวนไดถูกใชไปอยางมีประสิทธิผลอยางไร 
   2. การวดัผลิตภาพหลายองคประกอบ (Multifactor Measure) เป็นการวดัผลผลิตท่ี
เกิดจากการน าปจจยัน าเขาหรือทรัพยากรมากกวาหน่ึง เชน มูลคาของผลิตผลตอผลรวมของแรงงาน 
วตัถุดิบ เปนตน 
   3. การวดัผลิตภาพโดยรวม (Total Productivity Measure) เปนการค านวณหา
อตัราส่วนระหวางผลิตผลทั้งหมดกบัทรัพยากรหรือปจจยัน าเขาทั้งหมด 
  องค์กรจะสร้างรูปแบบของการด าเนินงาน ตลอดจนการปฎิบัติงานต่าง ๆ ข้ึน เพื่อ
สนองตอบการเปล่ียนของส่ิงแวดล้อม และสภาวะท่ีเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลและของกลุ่ม หรือ
อาจจะกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ รูปแบบเฉพาะในการด าเนินงานท่ีองคก์รสร้างข้ึนนั้น เป็นผลมาจากการปรับ
องค์ประกอบต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกนัและกนัไดร้วมไปถึงพฤติกรรมการท างานในดา้นต่างๆท่ีเป็นตวั
สนับสนุนให้เกิดการเปล่ียนแปลง เช่น พฤติกรรมการท างานด้านวิสัยทศัน์ ด้านความจริงใจ ด้าน
ความสามารถ ดา้นปัญญา และความซ่ือสัตย ์เป็นตน้ 

 
3.   แนวความคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัการมส่ีวนร่วม 
 Abraham Maslow   ช้ีให้เห็นว่ามนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการเรียงล าดบัตามความส าคญัดงัน้ี 
คือ    ความตอ้งการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความตอ้งการความปลอดภยัและความ   
มัน่คง (Security or Safety Needs)  ความตอ้งการมีส่วนร่วมและความรัก(Affiliation or Acceptance 
Needs) ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) และความต้องการความสมหวงัของชีวิต    
(Need For Self-Actualization) ดงันั้นผูบ้ริหารควรจะจดัหาส่ิงจูงใจต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของพนกังาน  ผูบ้ริหารสามารถจดัหาส่ิงจูงใจไดห้ลายอยา่ง เช่น  การเพิ่มเงินเดือน   การเล่ือนต าแหน่ง    
การให้มีความรับผิดชอบงานมากข้ึน   แต่อยา่งไรก็ตามเคร่ืองมือตอบสนองความตอ้งการท่ีส าคญัอยา่ง
หน่ึง    คือ   การมีส่วนร่วมในการบริหารองค์การ   ซ่ึงเป็นส่ิงจูงใจเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ  ช่วยใหพ้นกังานตอบสนองความตอ้งการความสมหวงัของชีวติและความเช่ือถือตนเองได ้
 ทฤษฏีปัจจยัอนามยั-ปัจจยัตวักระตุน้ ของ  Herzberg,Mausner  และ Snyderman ทฤษฎีน้ีช่วย
สนบัสนุนแนวความคิดของการจูงใจโดยใชก้ารมีส่วนร่วม 
 McClelland   ไดพ้ฒันาทฤษฏีการจูงใจทางความส าเร็จข้ึนมา เขาเช่ือวา่บุคคลท่ีมีแรงจูงใจทาง
ความส าเร็จจะแสวงหาความส าเร็จดว้ยตวัเองในการท างาน  ผลตอบแทนทางการเงินไม่ไดใ้ห้ความรู้สึก
ทางความส าเร็จกบับุคคลท่ีมีความตอ้งการความส าเร็จได ้  การมีส่วนร่วมช่วยให้บุคคลตอบสนองความ
ตอ้งการความส าเร็จได ้
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 ทฤษฏี X และทฤษฏี   Y  ของ  McGregor โดยขอ้สมมติฐานของทฤษฎี X อยูบ่นพื้นฐานของ
ทศันคติสมยัเดิม กล่าววา่โดยธรรมชาติแลว้มนุษยเ์ป็นคนเกียจคร้าน จะท างานนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
ขาดความทะเยอทะยานใฝ่สูง   ไม่ชอบท่ีจะมีความรับผิดชอบ ยึดติดเอาตวัเองเป็นไม่สนใจต่อเป้าหมาย
ขององค์การ ชอบเป็นผุต้ามมากกว่าเป็นผูน้ าคนอ่ืน   และมีนิสัยต่อตา้นการเปล่ียนแปลง   ฝ่ายบริหาร
จะต้องใช้วิธีก ากับ  กระตุ้น  ควบคุม บงัคบัและแก้ไขพฤติกรรมให้ตรงกับความต้องขององค์การ   
ส าหรับทฤษฎี  Y อยู่บนพื้นฐานท่ีว่าโดยธรรมชาติแลว้คนเราจะไม่ต่อตา้นความตอ้งการขององค์การ
และโดยปกติจะมองวา่งานคือกิจกรรมปกติอยา่งหน่ึงเช่นเดียวกบัการนอน      หรือการพกัผอ่นตามปกติ    
คนเรามีความพร้อมและกระหายท่ีจะรับผิดชอบ ซ่ึงทฤษฏีน้ีจะน ามาใช้กบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
การบริหารตามเป้าหมายแทนการบริหารโดยการควบคุม 
 ทฤษฎีความเป็นผูน้ า แบ่งผูบ้ริหารออกเป็น  5   แบบ คือ 
  - ผูน้  าแบบเผด็จการ (Autrocrats)  อ านาจหน้าท่ีการตดัสินใจ อยู่ท่ีผูบ้ริหารเพียงคนเดียว   
ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ     และไม่มีสิทธิแสดงความสงสัยต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้งัคบับญัชาไดบ้ทบาทของผูบ้ริหารคือคิดและตดัสินใจ บทบาทของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา 
คือปฏิบติัตามส่ิงท่ีพวกเขาถูกบอกกล่าวและไม่ถามค าถามใด ๆ ทั้งน้ีโดยมีสมมติฐานวา่ ผูบ้ริหารรู้ส่ิงท่ี
ตอ้งการปฎิบติัดีท่ีสุดและและผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาไม่ รู้เลย 
  - ผูน้  าแบบเผด็จการอย่างมีศิลป์  (Benevolent   Autrocrats) ผูน้  าประเภทน้ีคือหมาป่าใน
คราบของลูกแกะพวกเขายงัคงมีอ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจในทุกเร่ือง  ผูบ้ริหารตดัสินใจและผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบั
บญัชาจะเคลือบด้วยน ้ า ผูบ้ริหารรู้ว่าอะไรเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และพวกเขาจะท าการ
ตดัสินใจให้เป็นไปตามผลประโยชน์ของผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาตามความคิดเห็นของพวกเขา  ผูอ้ยู่ใต้
บงัคบับญัชาไม่มีโอกาสให้ขอ้มูลกบัผูบ้ริหารเลย เน่ืองจากผูบ้ริหารวา่อะไรเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดต่อผูอ้ยู่ใต้
บงัคบับญัชา 
  - ผูน้ าแบบปรึกษาหารือ  (Consultors)  ผูบ้ริหารยงัคงมีอ านาจหน้าท่ีส่วนใหญ่อยู่ แต่
อย่างไรก็ตามภายใตก้ารบริหารดงักล่าวน้ี ผูบ้ริหารแสวงหาข้อหมู่จากผูใ้ต้บงัคบับญัชาแต่พวกเขา
อาจจะไม่ใช้ขอ้มูลเหล่าน้ีพวกเขาอาจจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาปฏิกิริยาและค าแนะน าของผูอ้ยู่ใต้
บงัคบับญัชาในการตดัสินใจ 
  - ผูบ้ริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative  Management) ผูบ้ริหารแบ่งอ านาจหนา้ท่ีการ
ตดัสินใจของพวกเขาอยา่งแทจ้ริง ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาเก่ียวขอ้งอยา่งแข็งขนัเพื่อช่วยเหลือผูบ้ริหารใน
ฐานะท่ีเป็นผูน้ าของกลุ่มในการตดัสินใจ ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีขอ้มูลท่ีมีความหมายการตดัสินใจกระท า
โดยทีม  โดยปกติผูบ้ริหารยงัคงตดัสินใจอยู่ แต่พวกเขาตดัสินใจภายหลงัจากท่ีมีความคล้ายคลึงกนั
บางอยา่งของขอ้ตกลงในกลุ่มก่อน ผูบ้ริหารถูกมองวา่เป็นผูน้ าทีมท่ีรักษาผลประโยชน์อยา่งดีท่ีสุดของ
ตวัเขาเอง ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาและองคก์าร 
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  - ผูบ้ริหารแบบปล่อยตามสบาย  (Free-Rein Manager)  ผูบ้ริหารใช้การมีส่วนร่วมอยา่ง
เต็มท่ี กลุ่มมีอ านาจหน้าท่ีอย่างสมบูรณ์ในการตดัสินใจและผูบ้ริหารจะปฏิบติัตามการตดัสินใจนั้น  
ผูบ้ริหารถูกมองว่าเป็นเพื่อนร่วมงานอย่างแทจ้ริง   และมีฐานะเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวกในการ
ปฏิบติังานของกลุ่มเท่านั้น 
 ดงันั้นผูบ้ริหารประเภทน้ีจะดูแลงานเอกสารจดัสรรทรัพยากร และคอยแกปั้ญหาของกลุ่มกบั
ผูบ้ริหารระดบัสูงกวา่ ความหมายของการมีส่วนร่วม ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมไว ้  ดงัน้ี 
 Davis   (1972:  136) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมวา่ หมายถึง การเก่ียวขอ้งทางจิตใจ
และอารมณ์ (Mental and Emotional involvement) ของบุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม (Group 
Situation)   ซ่ึงผลของการเก่ียวขอ้งน้ีเป็นเหตุเร้าใจใหก้ารกระท าบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกบัทั้งให้
เกิดความรู้สึกรับผดิชอบกบักลุ่มดงักล่าว 
 Reeder (1974:  39) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้า่ การมีส่วนร่วม
หมายถึงการมีส่วนร่วมในการพบปะสังสรรคท์างสังคม ซ่ึงรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและ
การมีส่วนร่วมของกลุ่ม 
 สุรีย ์ตณัฑศ์รีสุโรจน์ (2531: 8) ไดก้ล่าววา่การมีส่วนร่วมเป็นการร่วมมือ ร่วมปฏิบติัและร่วม
รับผิดชอบด้วยกนั ไม่ว่าจะเป็นของปัจเจกบุคคล หรือของกลุ่มทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการด าเนินการพฒันา 
และการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีตอ้งการ และเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 สายสุนีย ์ปวุตินันทน์  (2541:  40) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม  หมายถึง ความร่วมมือจาก
บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั ร่วมรับผดิชอบหรือเขา้ร่วมท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร 
โดยการร่วมวางแผน คิดแกไ้ขปฏิบติั ติดตามผลและร่วมรักษามาตรฐานท่ีกลุ่มก าหนดข้ึน ทั้งน้ีเพื่อให้
เกิดการพฒันาต่อองคก์ารและและเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 จากความหมายต่างๆ ขา้งตน้ สามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมจะหมายถึง ความเขา้ใจใน
วตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการกระท าตามจุดมุ่งหมาย และปฏิบติัตามนั้น ซ่ึงจะมีทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจก
บุคคลและของกลุ่ม 

 
4.   แนวความคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัประสิทธิภาพ 
 ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพสามารถให้ความหมายใน 2 ลักษณะ ได้แก่ความหมายเชิง
เศรษฐศาสตร์ และความหมายเชิงสังคมศาสตร์ 
 1. ความหมายเชิงเศรษฐศาสตร์ 
 สมศกัด์ิ  คงเท่ียง  (ม.ป.ป.: 61) ได้ให้ความหมายของค าว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณทรัพยากรท่ีใช้กับปริมาณผลผลิตท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือโครงการ  
กล่าวคือ  ประสิทธิภาพจะแสดงถึงความสามารถในการผลิต  และความคุม้ค่าของการลงทุน 
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 ประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการด าเนินการใด ๆ ก็ตามโดยมีส่ิงมุ่งหวงัถึง
ผลส าเร็จ และผลส าเร็จนั้นไดม้าโดยการใชท้รัพยากรนอ้ยท่ีสุด และการด าเนินการเป็นไปอยา่งประหยดั 
ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งส่ิงต่างๆ ท่ีตอ้งใช้ในการด าเนินการนั้นๆ ให้เป็น
ผลส าเร็จ และถูกตอ้ง (http://th.wikipedia.org ) 
 ประสิทธิภาพ   หมายถึง  ค  าตอบท่ีท าให้ทราบว่าการด าเนินงานนั้นได้ผลคุม้ค่ากบัตน้ทุน
หรือไม่ และมีแนวทางท่ีดีกว่า ท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่เพียงใด   อีกนัยหน่ึง
ประสิทธิภาพหมายถึง การพิจารณาผลผลิต  ท่ีเป็นไปตามเป้าหมายแลว้  วา่วิธีการผลิตใดเสียตน้ทุนต ่า
กวา่หรือประหยดักวา่ (จงกล ทองโฉม, http://gotoknow.org/blog/jongkolt/86944) 
 คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  ให้ความหมายประสิทธิภาพ หมายถึง  
อตัราส่วนระหวา่งผลผลิตหรือผลงานกบัการใชท้รัพยากร 
 ฐิตินนัท ์ สุวรรณศิริ  ไดก้ล่าวถึงนกัวชิาการท่ีใหค้วามหมายของค าวา่ประสิทธิภาพไวด้งัน้ี 
 ยุวนุช กุลาตี (2548) ให้ความหมายประสิทธิภาพ หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ี
น าเขา้ (Input) และผลลพัธ์ท่ีออกมา (Output) เพื่อสร้างใหเ้กิดตน้ทุนส าหรับทรัพยากรต ่าสุดซ่ึงเป็น การ
กระท า อยา่งหน่ึงท่ีถูกตอ้ง (Doing things right) โดยค า นึงถึงวิธีการ (Means) ใชท้รัพยากร (Resources) 
ใหเ้กิดการประหยดัหรือส้ินเปลืองนอ้ยท่ีสุด 
 เอลมอร์  ปีเตอร์สันและอี  กลอสวีนอร์ พลอแมน (Elmore Peterson; & E. Grosvenor 
Plawmam. 1953) กล่าววา่ ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานทางธุรกิจ หมายถึง ความ สามารถใน
การผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสมและต้นทุนน้อยท่ีสุดโดยค านึงถึง
องคป์ระกอบ 5 ประการ คือ ตน้ทุน (Cost) คุณภาพ (Quality) ปริมาณ (Quantity) เวลา (Time)  วิธีการ 
(Method) ในการผลิต 
 เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon. 1960: 180-181) กล่าววา่ ถา้งานใดมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ให้ดูจากความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัน าเขา้ (Input) กบัผลิตผล (Output) ท่ีไดรั้บออกมา ซ่ึงสรุป
ไดว้า่ประสิทธิภาพเท่ากบัผลผลิต 
 ถา้เป็นหน่วยงานราชการของรัฐ จะบวกความพึงพอใจของผูรั้บบริการเขา้ไปดว้ยเขียนเป็น
สูตรไดด้งัน้ี 
   E =  (0-I) + S 
   E =  ประสิทธิภาพของงาน (Efficient) 
   O =  ผลผลิตหรือผลงานท่ีไดรั้บออกมา (Output) 
   I  =  ปัจจยัน าเขา้หรือทรัพยากรทางการบริหารท่ีใชไ้ป (Input) 
   S =  ความพึงพอใจในผลงานท่ีออกมา (Satisfaction) 

http://gotoknow.org/blog/jongkolt/86944
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 กูด (Good. 1973) หมายถึง ความสามารถท่ีจะท าให้เกิดผลส าเร็จตามความปรารถนาโดยใช้
เวลาและความพยายามเพียงเล็กนอ้ยก็สามารถท าใหผ้ลงานท่ีไดส้ าเร็จไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 2.  ความหมายเชิงสังคมศาสตร์ 
 แนวความคิดในเ ร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบัติในเชิงสังคมศาสตร์จากเว็บไซต ์ 
http://isc.ru.ac.th/data/PS0001274.doc หมายถึง ปัจจยัน าเขา้ซ่ึงพิจารณาถึง ความพยายาม ความพร้อม 
ความสามารถ ความคล่องแคล่งในการปฏิบติังาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัผลท่ีได้ คือ ความพึง
พอใจของผูรั้บบริการหรือ การบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ ซ่ึงมีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมาย ดงัน้ี 
 ที.เอ.  ไรอนั  และ  พี.ซี. สมิทธ์    ไดก้ล่าวถึง   ประสิทธิภาพของบุคคลวา่   เป็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งผลลพัธ์ในแง่บวก   กบัส่ิงท่ีทุ่มเทใหก้บังาน   เช่น  ความพยายามท่ีไดรั้บจากงานนั้น 
 ชุบ   กาญจนประกร   (2502: 40) กล่าววา่  ประสิทธิภาพเป็นแนวความคิดหรือความมุ่งมาด
ปรารถนาในการบริหารงานในระบอบประชาธิปไตย ในอนัท่ีจะท าให้การบริหารราชการไดผ้ลสูงสุด   
คุม้กบัท่ีไดใ้ชจ่้ายเงินภาษีอากรในการบริหารงานประเทศและผลสุดทา้ยประชาชนไดรั้บความพึงพอใจ 
 อุทยั   หิรัญโต (2525: 123) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในทางราชการหมายรวมถึงผลการ
ปฏิบติังานท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจ และประโยชน์แก่มนุษย ์(human  satisfaction   and   benefit   
produced)   และยงัตอ้งพิจารณาถึงคุณค่าทางสังคมดว้ย   โดยการน าเวลาเขา้มาพิจารณาดว้ย 
 ธงชยั    สันติวงษ์ (2526: 198) นิยามวา่ประสิทธิภาพ  หมายถึง  กิจกรรมทางดา้นการบริหาร
บุคคลท่ีไดเ้ก่ียวขอ้งกบัวิธีการ   ซ่ึงหน่วยงานพยายามท่ีจะก าหนดให้ทราบแน่ชดัว่า   พนกังานของตน
สามารถปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 
 วรัิช   สงวนวงศว์าน (2531: 86)    กล่าววา่   ประสิทธิภาพการบริหารงาน   จะเป็นเคร่ืองช้ีวดั
ความเจริญก้าวหน้า    หรือความล้มเหลวขององค์กร   ผูบ้ริหารท่ีเช่ียวชาญจะเลือกการบริการท่ี
เหมาะสมกบัองคก์รของตน   และน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 จากการศึกษาความหมายของประสิทธิภาพ  สามารถสรุปได้ว่าการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาท่ีเน้นหลกัประสิทธิภาพนั้น  เป็นการเน้นการจดัสรรทรัพยากรโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดท่ี
เกิดข้ึนจากการใชท้รัพยากร  และบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือนโยบายท่ีก าหนดไว ้
 
 ทฤษฎกีารบริหารจัดการ Taylor (Taylor, Weber, Urwick; & Drucker. 1881) 
 จากทฤษฎีการบริหารจดัการดงักล่าวไดใหความหมายของทฤษฎีการบริหารจดัการไวด้งัน้ี  
 -  การใชร้ะบบค่าตอบแทนรายช้ิน: ท ามากไดม้าก ท านอ้ยไดน้อ้ย 
 - หลกัการเสียเวลา: เป็นการศึกษาเพื่อหาเวลามาตรฐานในการท างานแต่ละช้ินว่าควรจะใช้
เวลาเท่าใด ใชห้ลกั Put the right man in the right job 
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 - หลกัการท างานตามแบบวิทยาศาสตร์: ฝ่ายบริหารควรก าหนดวิธีการและมาตรฐานในการ
ปฏิบติังานโดยใชว้ธีิทางวทิยาศาสตร์ท่ีสามารถวดัและตรวจสอบได ้(Method and Tools) 
 - หลกัการแยกงานดา้นการวางแผนออกจากงานปฏิบติั:  

 งานดา้นวางแผนเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร 
 งานดา้นการปฏิบติัเป็นหนา้ท่ีของคนงาน 

 - หลกัการควบคุมโดยฝ่ายจดัการ: ผูจ้ดัการควรไดรั้บการฝึกท่ีดี สามารถวางแผนและควบคุม
การปฏิบติังานได ้
 - หลกัการจดัระเบียบการปฏิบติังาน: การปฏิบติังานตอ้งมีกฎระเบียบ เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ 
 เวบเบอร์ (Weber. 1906 – 1920) ไดก้ล่าวถึงหลกัการจดัการ“ระบบราชการท่ีมีส่วนประกอบ
และความส าคญัในการปฏิบติังานต่างดงัน้ี 
 - มีการแบ่งงานกนัท าตามแนวราบ (Horizontal Delegation) ท าให้กระบวนการท างานใน
องคก์ารทั้งระบบมีผูรั้บผดิชอบ และมีการแบ่งงานกนัท าเพื่อใหเ้กิดความช านาญเฉพาะอยา่ง  
 - องคก์ารนั้นๆ ตอ้งมีสายบงัคบับญัชาตามล าดบัชั้น (Authority Hierarchy): มีกระทรวง กรม 
หรือส านกังานและต าแหน่งงานท่ีอยูใ่ตห้น่วยงานหรือต าแหน่งงานอยูใ่ตก้ารดูแลในระดบัสูงข้ึนไป 
 - ระบบคดัเลือกคนงาน (Formal Selection): ผูท่ี้เขา้ร่วมในหน่วยงานจะถูกคดัเลือกตามความรู้
ความสามารถและคุณสมบติั ท่ีมีระบบการคดัเลือกและการสอบคดัเลือกอยา่งเป็นระบบ/ทางการ 
 - มีการยดึหลกักฎหมายและบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร (Evidence and Reference) 
 - องคก์ารตอ้งมีระเบียบ และกฎเกณฑ์  (Formal Rules and Regulations): เพื่อให้สามารถและ
ประกนัความเป็นเอกภาพในการด าเนินการ และก ากบัการท างานของขา้ราชการและพนกังาน 
 - ความไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั  (Impersonality): ไม่มีการถือ/น าสายสัมพนัธ์ในครอบครัวเป็น
ใหญ่ ไม่มีการใหสิ้ทธิพิเศษแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยด าเนินการไปตามระเบียบ/กฎเกณฑเ์ป็นส าคญั 
 - การแยกระบบการท างานออกเป็นสายอาชีพ (Career Orientation): คนท างานจะเข้าสู่
ต าแหน่งตามความสามารถของแต่ละคน มีเล่ือนขั้น/ต าแหน่งในหน่วยงานไปตามล าดบั 
 Urwick มีแนวคิดทฤษฎีการจดัการตามหลกัการบริหาร โดยเสนอทฤษฎีการจดัการเพื่อฝ่าย
บริหารด าเนินการ คือ POSDCoRB 
 - P (Planning) การวางแผน: เป็นการก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการและวิธีการเพื่อให้บรรลุผลตาม
ตอ้งการ 
 - O (Organizing) การจดัองค์การ: เป็นการก าหนดโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อให้แสดง
บทบาท/หนา้ท่ีและการใชอ้ านาจ 
 - S (Staffing) การบริหารบุคคล: การคดัเลือก การพฒันาและรักษาบุคลากร  
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 - D (Directing) การสั่งการ:  การใชอ้  านาจสั่งการตามสายการบงัคบับญัชา 
 - Co (Co-ordinating) การประสานงาน:   
 - R (Reporting) การรายงานต่อฝ่ายบริหาร:  การประเมินผลเพื่อจดัท ารายงาน 
 - B (Budgeting) การจดัท างบประมาณ: วางแผนรายรับ-ราจ่ายและการควบคุม 
 Drucker (1954 - 2005) กบัทฤษฎีการบริหารจดัการยคุใหม่ มีการจดัการบริหารดงัน้ี 
 1)  Planning การวางแผน: เป็นการก าหนดหนา้ท่ีการงานท่ีตอ้งปฏิบติั เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ โดยก าหนดวา่จะด าเนินการอย่างไรและด าเนินการเม่ือไร เพื่อให้ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้
การวางแผนตอ้งครอบคลุมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 2)  Organizing การจดัองคก์าร: เป็นการมอบหมายงานใหบุ้คลากรในแผนกหรือฝ่ายไดป้ฏิบติั
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนท่ีวางไว ้เม่ือแผนกหรือฝ่ายประสบความส าเร็จก็จะท าให้องคก์ารประสบ
ความส าเร็จไปดว้ย 
 3)  Leading การน า: เป็นการจูงใจ การชกัน า การกระตุน้และช้ีทิศทางใหด้ าเนินไปสู่การบรรลุ
เป้าหมาย โดยการเพิ่มผลผลิตและเนน้มนุษยสัมพนัธ์ท าเกิดระดบัผลผลิตในระยะยาวท่ีสูงกวา่ภาวะงาน
เพราะคนมกัไม่ค่อยชอบภาวะงาน 
 4)  Controlling การควบคุม: เป็นภาระหน้าท่ีของผูบ้ริหาร ท่ีจะตอ้ง 1) รวบรวมขอ้มูลเพื่อ
ประเมินผลด าเนินงาน 2) เปรียบเทียบผลงานปัจจุบนักบัเกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว ้และ 3) ท าการตดัสินใจ
ไปตามเกณฑห์รือไม่ 
 
 ทฤษฎีการตดัสินใจ (Herbert Simon. 1960) 
 การตดัสินใจควรยึดการตดัสินใจตามหลกัเหตุผลซ่ึงเช่ือว่าเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด Herbert Simon 
เห็นความส าคญัของตดัสินใจวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัยิง่ในการศึกษาเก่ียวกบัองคก์าร จึงเสนอให้ใช้
แนวคิดของการใช้เหตุผลท่ีจ ากดั (Limited or bounded rationality) ซ่ึงเป็นการตดัสินใจท่ีอาจจะไม่
ไดผ้ลท่ีดีท่ีสุด แต่ท าใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด และมีความเป็นไปไดสู้ง 
 การศึกษาและวิเคราะห์ถึงหลักการ แนวทาง กลยุทธ์ และยุทธวิธีท่ีเหมาะสมท่ีจะน าไปสู่
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการตดัสินใจ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการ โดยพิจารณาถึงทรัพยากรท่ีมี
อยู ่
 
 ปัญหาการตดัสินใจ 
 - ความแน่นอน (Under Certainty) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีมีโอกาสและเหตุการณ์ท่ี
คาดหวงัเอาไวล่้วงหนา้ได ้



46 

 - ความเส่ียง (Under Risk) หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล
ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 - ความไม่แน่นอน (Uncertainty) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง อาจจะมีโอกาสท่ีแตกต่าง
ไปจากเหตุการณ์ท่ีคาดหวงั. 
 จากแนวความคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานท่ีดี  อาจจะไม่ได้เป็นเร่ือง
ของการปรับปรุงงานท่ีใหญ่โต หรือมีการ เปล่ียนแปลงทั้งระบบอยา่งใดเลย  อาจจะเป็นเพียงการปรับ
วิธีการท างานของเราเล็ก ๆ นอ้ย ๆ แต่ไดผ้ลผลิตของการท างานสูงข้ึนก็ได ้ เพราะส่ิงท่ีส าคญัของการ
สร้างประสิทธิภาพในการท างานไม่ไดอิ้งกบัขนาดของการเปล่ียนแปลง  หากแต่เนน้ในมิติของความ
ต่อเน่ืองของการเปล่ียนแปลงมากกวา่  แต่ตอ้งมีการทบทวนกระบวนการและวิธีการท างานในดา้นต่างๆ
อย่างเป็นระบบ ดงัเช่น ประสิทธิภาพด้านผลงาน ประสิทธิภาพด้านความสม ่าเสมอในการท างาน 
ตลอดจน ประสิทธิภาพดา้นการวางแผนงาน ซ่ึงการท างานของพนกังานในดา้นต่าง ๆจะเป็นไปในทาง
ท่ีเกิดประสิทธิภาพ และสร้างผลในการท างานตามเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัการพฒันาตวัเอง
อยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมกัจะพร้อมกบัการแข่งขนัอยูเ่สมอ 
 

5.  ประวตัิ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
 Sony ไดถู้กก่อตั้งข้ึนโดยชาวญ่ีปุ่น 2 คน คือ นายมาซารุ อิบูกะ และ นายอากิโอะ โมริตะ เม่ือ
ปี ค.ศ. 1944 ซ่ึงทั้งคู่อยู่ในกลุ่มผูว้ิจยัของกองทพัญ่ีปุ่น ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยโมริตะเป็น
วิศวกรร่วมกบัคณะท างานพิเศษ ในขณะท่ีอิบูกิ เป็นวิศวกรไฟฟ้าและวิทยุส่ือสารท่ีมีความเช่ียวชาญ 
และยงัเคยเป็นอาจารยแ์ผนกวศิวกรรมศาสตร์ ของมหาวทิยาลยัวาเซดะ 
 ความเป็นมาของ บริษทั Sony เร่ิมตน้เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1946 โดยนายมาซารุ อิบู
กะ        วยั 38 ปี และ นายอากิโอะ โมริตะ วยั 25 ปี ซ่ึงเป็นเพื่อนร่วมงาน ไดร่้วมกนัก่อตั้งบริษทัท่ีมีช่ือ
วา่ โตเกียว ซูชิน เค็นเคียวโจ (Tokyo Tsushin Kogyo) หรือท่ีเรียกวา่ “ต็อทซูโกะ” (Totsuko) และมีช่ือ
ภาองักฤษวา่ บริษทั โตเกียว 
 ในเร่ิมแรกนั้น Sony มีช่ือวา่โตเกียว ซูชิน เค็นเคียวโจ (Tokyo Tsushin Kogyo) และมีช่ือ
ภาษาอังกฤษว่ า  บ ริษัท  โต เ กี ยว เท เลคอมมู นิ เคชัน ส์  เอน จิ เ นี ย ริ ง  คอ ร์ปอ เรชัน  (Tokyo 
Telecommunications Engineering Corporation) แต่เน่ืองจากนายมาซารุ อิบูกะ และ นายอากิโอะ โมริ
ตะ ผูก่้อตั้งตอ้งการให้ช่ือบริษทัจดจ าไดง่้ายข้ึน เพราะถือว่าเป็นส่ิงส าคญัต่อความส าเร็จของบริษทัใน
ตลาดโลก ดงันั้น ในปี 1958 บริษทัไดน้ าช่ือ “โซน่ีคอร์ปอเรชัน่” (Sony Corporation) มาใช้เพื่อ
ตอบสนองแนวความคิดเก่ียวกบัการขยายกิจการออกไปสู่โลกภายนอก ช่ือ Sony (โซน่ี) เป็นช่ือท่ีอ่าน
ออกเสียงไดง่้ายในทุกชาติทุกภาษา ทั้งยงัฟังดูมีชีวิตชีวา  ช่วยให้เกิดความรู้สึกเป็นอิสระ เปิดหวัใจให้
พร้อมท่ีจะรับเอาส่ิงใหม่ ๆ เขา้มาสู่ชีวติ 
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 ช่ือโซน่ีของบริษทัเกิดจากการน าเอาค าสองค าคือ “โซนสั” และ “ซนัน่ี” มาผสมกนั ค าว่า 
“โซนสั”      เป็นภาษาลาตินแปลวา่เสียง หรือเก่ียวกบัเสียง อีกค าหน่ึงคือ “ซนัน่ี” แปลวา่ลูกนอ้ย เหตุท่ี
น าสองค าน้ีมาใชร้วมกนั ก็เพื่อให้ค  าวา่ โซน่ี มีความหมายถึงคนหนุ่มสาวกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ย
พลงั และความมุ่งมัน่ท่ีจะสรรคส์ร้างส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเป็นนวตักรรม อยา่งไร้ขีดจ ากดั  
 ในปีค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) ซ่ึงบริษทั โซน่ี คอร์เปอร์ชัน่ จ  ากดั ได้เขา้มาตั้งบริษทัลูกใน
ประเทศไทย ดว้ยเล็งเห็นถึงศกัยภาพของตลาดในประเทศไทยท่ีก าลงัมีแนวโนม้เติบโตมากในอนาคต 
โดยเฉพาะในแถบเอเซียน นบัแต่นั้น เป็นตน้มา บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั จึงไดถื้อ
ก าเนิดข้ึนและเร่ิมด าเนิธุรกิจของโซน่ีในประเทศไทย 
 บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2531 โดย
เป็นฐานการผลิตส าคญัของผลิตภณัฑ์ในกลุ่มภาพ และเสียง อย่าง เคร่ืองรับโทรทศัน์สี เคร่ืองเสียง 
แผงวงจรอิเล็กทรอนิคส์และช้ินส่วนอุป-กรณ์อิเล็กทรอนิคส์ เช่น โทรทศัน์สีเวก้กา้ ชุดเคร่ืองเสียงไฮไฟ 
เป็นตน้ โดยมีการพฒันาระบบการจกัการอย่างต่อเน่ืองและไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการดา้น
คุณภาพ ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 9001:2000, ISO14001, OHSAS18001) 
ครบถว้นเม่ือ พ.ศ. 2545 
 ในปัจจุบนัน้ี ยงัไดรั้บความไวว้างใจในมาตรฐานการผลิตระดบัสูง โดยไดรั้บมอบหมายให้
เป็นฐานผลิตหลกัในการผลิตผลิตภณัฑใ์นกลุ่มดิจิติล อิมเมจจ้ิง ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกดว้ย ซ่ึงรวมถึง
กลอ้งอลัฟ่า ดิจิตอลเอสแอลอาร์ ของโซน่ี ก็ผลิตข้ึนท่ีโซน่ี เทคโนโลยี ประเทศไทย อยุธยาเซ็นเตอร์ 
เพื่อวางจ าหน่ายทั้งตลาด ในประเทศ และส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลก ส าหรับไลน์ผลิตกลอ้ง
อลัฟ่าท่ีบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั น้ี  
 บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ยงั“มุ่งสร้างความเช่ือถือจากลูกคา้” ดว้ยการผลิต
ผลิตภณัฑ์ให้ตรงตามความพึงพอใจของลูกคา้ โดยใช้หลกัการพื้นฐานในการพฒันาคุณภาพ และมี
ความคิดสร้างสรรค ์โดยเช่ือวา่ท าใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ๆ และปรับปรุงแนวคิดเดิมๆดงัน้ี 
 - มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศดว้ยวสิัยทศัน์ในการสร้างสรรค ์
 วสิัยทศัน์ของโซน่ีมุ่งเนน้ท่ีการใชเ้ทคโนโลยลี ้ายคุซ่ึงจะกา้วไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ือง รวดเร็ว 
น่าต่ืนเตน้และไม่หยดุย ั้ง ความคิดท่ีไม่หยดุน่ิงอยูก่บัท่ีถือเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์โซน่ี 
เทคโนโลยคีวรเป็นส่ิงท่ีคอยสนบัสนุนความคิดเหล่านั้นอยูเ่บ้ืองหลงั 
 - การไม่คิดถึงเพียงแค่วนัน้ี 
 นั่นคือส่ิงท่ีสอดคล้องไปกบั Mission ของบริษทัท่ีว่า “ท าให้อนาคตเป็นปัจจุบนั” หาก
ตอ้งการให้ผลิตภณัฑ์สร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนในวงการ โซน่ีก็จะตอ้งมองให้เห็นถึงความ
ตอ้งการในอนาคต และใชจิ้นตนาการอนัไร้ขอบเขตเพื่อคิดคน้ผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่อยูเ่สมอ  
 - ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และสร้างความพึงพอใจใน Brand 
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 ดัง่ท่ีผูก่้อตั้งของโซน่ี ได้กล่าวไวว้่า “เราจะตอ้งเล็งเห็นถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค  เรา
ปรารถนาท่ีจะ ไดย้ินเขาเหล่านั้นพูดวา่ "รู้สึกดีใจท่ีไดซ้ื้อสินคา้ของโซน่ี" เหตุน้ีเราจึงตอ้งสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑท่ี์เขา้ถึงใจพวกเขา    ไดอ้ยา่งแทจ้ริง” 
 - วสิัยทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และแรงผลกัดนัสามประการ 
 บริษทัโซน่ีไดริ้เร่ิมวิสัยทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2000 โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อใหเ้ป็นแนวทางพื้นฐาน ในการด าเนินงานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทัในเครือโซน่ีทัว่โลก 
วสิัยทศัน์ดงักล่าวคือการถือใหก้ารอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งใส่ใจเป็นอนัดบัแรก 
 ดว้ยเหตุน้ีบริษทัโซน่ีจึงไดจ้ดัและด าเนินการโครงการต่างๆ อยา่งจริงจงัเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีบริษทัวางไวใ้หส้ าเร็จลุล่วง 
 

6. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
  ศิริวรรณ ตตัระววิฒัน์ (2530: 93) ศึกษาดา้นบริหารงานอยา่งมีส่วนร่วม ศึกษาเฉพาะกรณี
ไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยการหาความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกบั
ความรู้สึกพอใจในงานความตอ้งการความส าเร็จในงานและความผูกพนัขององค์การขั้นพื้นฐานท่ีดีก็
ตาม ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าระบบการให้รางวลั และจูงใจในด้านวตัถุเพียงอย่างเดียวอาจมีผลต่อความ
ตอ้งการประสบความส าเร็จความสามารถของตนมากเท่ากบัการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในงานเพราะ
จะกระตุน้ให้เกิดความพอใจในงานและความผูกพนัต่อองค์การต่างกนั กลุ่มผูป้ฏิบติังานในทุกระดบั
โดยเฉพาะในกลุ่มปฏิบติังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูง 
 จากงานวิจยัของ  ศิริวรรณ ตตัระวิวฒัน์ ผูศึ้กษามีความเห็นว่า ความผูกพนัต่อองค์การใน
พนกังาน  แต่ละระดบัจะมีความแตกต่างกนัโดยท่ีถึงแมจ้ะมีความผกูพนัในระดบัท่ีเท่ากนั หรือใกลเ้คียง
กนัแต่ก็จะมีปัจจยัท่ีท าให้เกิดความผูกพนัต่อองค์การต่างกนั กลุ่มผูป้ฏิบติังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูง 
นอกจากตอ้งการแรงจูงใจดา้นวตัถุแลว้ยงัมีความตอ้งการท่ีจะมีส่วนร่วมในงานอีกดว้ย 
 สงวน ศรีวราหกุล และคณะ (2540: บทคดัย่อ) ศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยั ท่ีกระตุ้นให้เกิดการ
บริหาร  แบบมีส่วนร่วมขององคก์รโดยรวม ไดแ้ก่ปัจจยัผูบ้ริหาร พนกังาน องคก์ร การส่ือสารการจูงใจ 
ความไวว้างใจเทคโนโลยี บรรยากาศในการท างาน และสถานท่ีท างาน ซ่ึงพบวา่ปัจจยัท่ีกระตุน้ให้เกิด
การบริหารแบบมีส่วนร่วมขององค์กร โดยรวมตามล าดบัส าคญัไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผูบ้ริหารปัจจยัท่ี
เก่ียวกบัพนกังานในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ปัจจยัเก่ียวกบัการจูง
ใจ ปัจจยัเก่ียวกบัพนกังานในเร่ืองการมีส่วนร่วมของพนกังาน ปัจจยัเก่ียวกบัองค์กรในเร่ืองนโยบาย 
ปัจจยัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มปัจจยัเก่ียวกบัการแข่งขนัทางธุรกิจปัจจยัเก่ียวกบัผูบ้ริหารในเร่ืองความรู้ 
ความเขา้ใจในเร่ืองบริหารแบบมีส่วนร่วม ปัจจยัเก่ียวกบัผูบ้ริหารในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
บริหารแบบมีส่วนร่วมปัจจยัเก่ียวกบัองคก์ร โครงสร้างอ านาจหนา้ท่ีและปัจจยัเก่ียวกบัการส่ือสารและ
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ยงัพบว่าปัจจยัท่ีกระตุน้ให้เกิด การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด ปัจจยัเก่ียวกบัการ
ส่ือสารในเร่ืองการกระจายข่าวสารและการส ารวจความคิดเห็นเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด ในผูบ้ริหาร
ระดบักลาง และตน้ ในขณะท่ีเก่ียวกบัผูบ้ริหารในเร่ืองรูปแบบการบริหาร มีความส าคญัมากท่ีสุด ใน
ความเห็นของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
 จากงานวิจยัของ สงวน ศรีวราหกุล และคณะ ท าให้ผูศึ้กษาไดเ้ขา้ใจต่างๆ ท่ีกระตุน้บริหาร
แบบมีส่วนร่วม โดยปัจจยัท่ีส าคญัได้แก่ ปัจจยัเก่ียวกบัผูบ้ริหาร ปัจจยัเก่ียวกบัพนักงาน และปัจจยั
เก่ียวกบัองคก์รโดยทั้งสามปัจจยัหลกัมีความสัมพนัธ์ กนัและมีส่วนส าคญัในการท าใหเ้กิดบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 
 จากผลงานท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบั การบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม และทฤษฎีรวมทั้งงานวจิยัเก่ียวกบัความผกูพนัขององคก์ารซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั ท่ีจะ
ท าให้เกิดองค์การเรียนรู้โดยน าไปใช้ประกอบแนวความคิด เห็นเร่ืองตวัแปรอิสระ และตัวแปรตาม 
รวมทั้งตวัอยา่งของแบบสอบถามน าไปใชแ้นวทางการสร้างแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยั 
 กฤษณา นอ้ยจนัทิระ (2541: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิต ในการท างานของพนกังานละ
ดบัล่าง ในโรงงานอุตสาหกรรม:กรณีศึกษา บริษทั ทรีไรท์ (ประเทศไทย) จ ากดัพบว่าลูกจา้งมีระดบั
ความพอใจในดา้นต่างๆ 5 ดา้น คือ 
  1  . สภาพการท างาน 
  2.   สุขภาพ อนามยัความปลอดภยัในโรงงาน 
  3.   ชีวติครอบครัว 
  4.   ท่ีอยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้ม 
  5.   การมีส่วนร่วมกบัฝ่ายแรงงานสัมพนัธ์ ในระดบัปานกลาง 
 ซ่ึงถือไดว้า่มีคุณภาพชีวติโดยรวมในระดบัปานกลางและพบวา่เพศ สถานภาพ การศึกษา และ
รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความพึงพอใจท่ีต่างกนั และทางบริษทัควรให้มีความส าคญัในการ
สนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือ  ระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง ในดา้นดูแลชีวิตความเป็นอยู ่โดยท่ีส่ิงต่างๆ
เหล่าน้ี จะส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตขององคก์รให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวข้ณะเดียวกนัเป็นการ
พฒันาคุณภาพชีวติในการท างานใหดี้ข้ึนแก่ลูกจา้ง 
 จากงานวิจยัของ กฤษณา น้อยจนัทิระ ผูศึ้กษามีความเห็นว่า คุณภาพชีวิตในการท างานนั้น
นอกการดูแลเร่ืองสวสัดิการทั้งจากนายจา้งและลูกจา้งแลว้ การเพิ่มบทบาทในเร่ืองการมีส่วนร่มในการ
บริหารงานก็จะมีส่วนช่วยในการพฒันาคุณภาพชีวติในการท างาน มีความสัมพนัธ์ กบัความพึงพอใจใน
การท างาน 
 อรปภากร รัตน์หิรัญกร (2542: บทคดัย่อ) ศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจกบัการท างาน และ
ความผกูพนัองคก์รของขา้ราชการกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข  โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
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ลกัษณะ ส่วนบุคลลการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลกบัความพึงพอใจในการท างาน และความ
ผกูพนัขององคก์ร ซ่ึงพบวา่การมีส่วนร่วม ในการบริหารงานบุคคลมีความสัมพนัธ์และความพึงพอใจ
ในงาน ความสัมพนัธ์ขององคก์รและลกัษณะของบุคคล  ไดแ้ก่อายุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรถ มี
ความสัมพนักบัความพึงพอใจ ในการท างานในลกัษณะเดียวกนั เพศสถานภาพสมรส และระยะเวลาใน
การท างานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัในองคก์ร 
 จากงานวจิยัของ  อรปภากร รัตน์หิรัญกร  ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ความพึงพอใจในงาน จะตอ้ง
มีปัจจยัต่างๆ ท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน นอกจากลกัษณะของบุคคลแลว้ ยงัมีเร่ืองของการมีส่วน
ร่วมในการบริหารท่ีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัดว้ย 
 House (1989: 68) ไดศึ้กษาประเด็นเก่ียวกบัพฤตกรรมของผูน้ า แบบมีส่วนรวมโดยสรุปว่า 
ผูน้  าชนิดน้ีจะมีการปรึกษาหารือกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและขอ้คิดเห็นต่างๆ รวมตลอดทั้งขอ้เสนอแนะ 
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไปพิจารณาเพื่อใช้ในการตดัสินใจ และในการตดัสินใจแต่ละคร้ัง จะตอ้งเปิด
โอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วม ในกระบวนการตดัสินใจ โดยมีความคิดเบ้ืองตน้วา่ การเพิ่มความ
เพียรพยายามของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในภาวการณ์ท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีภารกิจท่ีไม่ไดก้  าหนด หนา้ท่ีความ
รับผิดชอบ ไวช้ัดเจน (Unstrutced Task) ภายใต้สถานการณ์ท่ีผูใ้ต้บงัคบับญัชา ในภาวการณ์ท่ี
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ขา้ไปถึงส่วนร่วม ในการเก่ียวกบัเป้าหมายของงาน  การวางแผนและการปฏิบติังาน 
นั้นรวมทั้งผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไดเ้ขา้ไปมีเป้าหมายการตดัสินใจเก่ียวกบัเป้าหมายของงาน การวางแผน
และการปฏิบติังานนั้นรวมทั้งผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จะมีการท่ีถูกคาดหวงัมากข้ึน ซ่ึงจะท าให้สู่ความชดัเจน
ต่อบทบาทมากข้ึน  รวมทั้งผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีการปฏิบติังาน (Perfomance) ด้วยความเพียรพยายาม 
(Effort)ท่ีสูงข้ึน ถา้ไม่ชดัเจนต่อบทท่ีเกิดข้ึน  ในท านองเดียวกนั ซ่ึงไดแ้ก่งานประเภทท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ไม่ชอบและมกัหลีกเหล่ียงการใชก้ารบริหารงาน แบบมีส่วนร่วมจะท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เกิดความพึง
พอใจเพิ่มข้ึน ในท านองเดียวกนั ส าหรับสถานการณ์ท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการความเป็นอิสระและ
ความส าเร็จในการท างานสูง  การมีส่วนร่วมการตดัสินใจจะมีแนวโน้มท่ีจะไปเพิ่มประมาณงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เกิดความเพียรพยายามเพิ่มข้ึน รวมทั้งมีความพึงพอใจสูงข้ึนอีกดว้ย 
 จากงานวจิยั House ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เก่ียวกบั
งานมากข้ึนซ่ึงตอ้งอาศยัผูน้ า ท่ีมีความสารถในการจูงใจแล้วยงัตอ้งมีลกัษณะเปิดกวา้งในด้านความ
คิดเห็น และค าติชมต่างๆ 
 สรุป จากผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง ขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบั การบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม ทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความรูความสามารถและประสบการณในการ
ปฎิบติังานเพื่อให้เกิดผลตามเปาหมายท่ีตั้งเอาไว ตลอดจน การศึกษาดา้นพฤติกรรมการท างานของ
พนกังานแบบองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และทฤษฎีรวมทั้งงานวจิยัเก่ียวกบัความผกูพนัขององคก์ารซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบท่ีส าคญั ท่ีจะท าใหเ้กิดองคก์ารเรียนรู้ในการวจิยัต่อไป 



 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมของพนกังานท่ีสนบัสนุน การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั” ผูว้จิยัด าเนินการศึกษาคน้ควา้ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
   1. การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
   2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   4. การจดักระท าและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

1. การก าหนดประชากรและเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานประจ า และพนักงานชั่วคราว ของ บริษทั โซน่ี  
เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 2,850 คน (ขอ้มูล ฝ่ายบุคคล บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั) 
 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่พนกังานประจ าและพนกังานชัว่คราว บริษทั โซน่ี 
เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ผูว้ิจยัไดค้  านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นตวัแทน ของประชากร
โดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane. 1967: 580-581) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95%ได ้ขนาดตวัอยา่ง 
ดงัน้ี 
     n  =      N 
           1 + Ne2 
     n  =        2,850 
                  1 + (2,850)(0.05)2 
      n  =       2,850 
                     1 + (7.125) 
     n  =    2,850  =     350.77 หรือ 350 ตวัอยา่ง 
              8.125 
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 จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 350 คน และไดเ้ก็บแบบสอบถามเพิ่มข้ึนอีก 15% เท่ากบั 50 คน 
รวมเป็นขนาดตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบอาศยัความน่าจะเป็น (Probability 
sampling) ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยผูว้ิจยัก าหนดหมายเลข
เรียงล าดบัประชากรทั้งหมด จากคนท่ี 1 ถึงคนท่ี 2,850 และใช้หลกัเกณฑ์ในการเลือกตวัอย่างดว้ย
วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใส่คืน (Without replacement) เม่ือจบัสลากไดห้มายเลขใดประชากรหมายเลข
นั้นจะเป็นตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั จนครบจ านวน 400 คน 
 

2. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นเป็นเคร่ืองมือในการให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลปฐม
ภูมิโดยแบบสอบถามท่ีใชใ้นการสุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยขอ้มูล 3 ส่วนคือ 
 ตอนที่ 1 ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน เป็นการสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด ค าถามมีทั้งหมด 5 ขอ้ มีลกัษณะค าถามเป็นแบบ
มีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Questions) โดยใหเ้ลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว 
  ขอ้ท่ี 1.1  เพศ ไดแ้ก่ เพศชายและเพศหญิง โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล ประเภทนามบญัญติั 
(Nominal Scale) 
  ขอ้ท่ี 1.2 อายุ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดยมีเกณฑ์
ในการค านวณอายดุงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ. 2548: 195)  
   ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด – ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด 

      จ านวนชั้น 
    ช่วงอาย ุ = 51 – 21 = 10 
            3 
    - 21 – 30 ปี 
    - 31 – 40 ปี 
    - 41 ปี ข้ึนไป 
  ขอ้ท่ี 1.3 ระดบัการศึกษา โดยระดบัการวดัขอ้มูล ประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
ไดแ้ก่ 
    -  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
    -  ปริญญาตรี 
    -  สูงกวา่ปริญญาตรี 
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  ขอ้ท่ี 1.4 ต าแหน่งงานในองค์กร โดยระดบัการวดัขอ้มูล ประเภทเรียงล าดบั (Ordinal 
Scale) ไดแ้ก่ 
    -  ต  าแหน่งพนกังานฝ่ายผลิต 
    -  ต  าแหน่งพนกังานฝ่ายผูบ้งัคบับญัชา 
    -  ต  าแหน่งพนกังานฝ่ายผูบ้ริหาร 
  ขอ้ท่ี 1.5 ระยะเวลาในการท างาน โดยระดบัการวดัขอ้มูล ประเภทเรียงล าดบั (Ordinal 
Scale) ไดแ้ก่ 
    -  ต  ่ากวา่ 1 ปี  
    - 1 – 5 ปี 
    - 6 – 10 ปี 
    - 10 ปีข้ึนไป 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลพฤติกรรมการท างานของพนกังานท่ีสนบัสนุน การเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
  - พฤติกรรมการท างานดา้นความซ่ือสัตย ์ มี 3 ขอ้ดงัน้ี (1-3) 
  - พฤติกรรมการท างานดา้นความจริงใจ มี 3 ขอ้ดงัน้ี (4-6) 
  - พฤติกรรมการท างานดา้นความสามารถ มี 3 ขอ้ดงัน้ี (7-9) 
  - พฤติกรรมการท างานดา้นปัญญา  มี 3 ขอ้ดงัน้ี (10-12) 
  - พฤติกรรมการท างานดา้นวสิัยทศัน์  มี 3 ขอ้ดงัน้ี (13-15) 
 เป็นลกัษณะค าถามปลายปิดโดยใชรัะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 
มี 5 ระดบัคือ 
  ระดบั 1  หมายถึง  ผูต้อบไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
  ระดบั 2  หมายถึง  ผูต้อบไม่เห็นดว้ย 
  ระดบั 3  หมายถึง  ผูต้อบไม่แน่ใจ 
  ระดบั 4  หมายถึง  ผูต้อบเห็นดว้ย 
  ระดบั 5  หมายถึง  ผูต้อบเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉล่ียในแต่ละระดบันั้น ใช้สูตรการค านวณช่วงกวา้งของชั้น
ไดด้งัน้ี (มลัลิกา บุนนาค.  2537: 29) 
  ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
         ช่วงคะแนน 
       = 5 – 1 =    0.8 
          5 
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 โดยแบ่งช่วงขอ้มูล ดงัน้ี 
  1.00 – 1.80 แสดงวา่พนกังานมีพฤติกรรมการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้นอ้ยท่ีสุด 
  1.81 – 2.60 แสดงวา่พนกังานมีพฤติกรรมการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้นอ้ย 
  2.61 – 3.40 แสดงวา่พนกังานมีพฤติกรรมการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ปานกลาง 
  3.41 – 4.20 แสดงวา่พนกังานมีพฤติกรรมการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้มาก 
  4.21 – 5.00 แสดงวา่พนกังานมีพฤติกรรมการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้มากท่ีสุด 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย 
  - ความคิดเชิงระบบ   มี 3 ขอ้ดงัน้ี (1-3) 
  - แบบจ าลองความคิด   มี 3 ขอ้ดงัน้ี (4-6) 
  - ความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ  มี 3 ขอ้ดงัน้ี (7-9) 
  - การเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง  มี 3 ขอ้ดงัน้ี (10-12) 
  - การเรียนรู้ท างานเป็นทีม   มี 3 ขอ้ดงัน้ี (13-15) 
 เป็นลกัษณะค าถามปลายปิดโดยใชรัะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 
มี 5 ระดบัคือ 
  ระดบั 1  หมายถึง  ผูต้อบไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
  ระดบั 2  หมายถึง  ผูต้อบไม่เห็นดว้ย 
  ระดบั 3  หมายถึง  ผูต้อบไม่แน่ใจ 
  ระดบั 4  หมายถึง  ผูต้อบเห็นดว้ย 
  ระดบั 5  หมายถึง  ผูต้อบเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉล่ียในแต่ละระดบันั้น ใช้สูตรการค านวณช่วงกวา้งของชั้น
ไดด้งัน้ี (มลัลิกา บุนนาค. 2537: 29) 
  ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
         ช่วงคะแนน 
       = 5 – 1 =    0.8 
          5 
 โดยแบ่งช่วงขอ้มูล ดงัน้ี 
  1.00 – 1.80 แสดงวา่พนกังานมีพฤติกรรมการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้นอ้ยท่ีสุด 
  1.81 – 2.60 แสดงวา่พนกังานมีพฤติกรรมการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้นอ้ย 
  2.61 – 3.40 แสดงวา่พนกังานมีพฤติกรรมการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ปานกลาง 
  3.41 – 4.20 แสดงวา่พนกังานมีพฤติกรรมการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้มาก 
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  4.21 – 5.00 แสดงวา่พนกังานมีพฤติกรรมการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้มากท่ีสุด 
 ตอนที่  4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุกของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
  - ประสิทธิภาพดา้นผลงาน    มี 3 ขอ้ดงัน้ี (1-3) 
  - ประสิทธิภาพดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน มี 3 ขอ้ดงัน้ี (4-6) 
  - ประสิทธิภาพดา้นการวางแผนงาน   มี 3 ขอ้ดงัน้ี (7-9) 
 เป็นลกัษณะค าถามปลายปิดโดยใชรัะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 
มี 5 ระดบัคือ 
  ระดบั 1  หมายถึง  ผูต้อบไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
  ระดบั 2  หมายถึง  ผูต้อบไม่เห็นดว้ย 
  ระดบั 3  หมายถึง  ผูต้อบไม่แน่ใจ 
  ระดบั 4  หมายถึง  ผูต้อบเห็นดว้ย 
  ระดบั 5  หมายถึง  ผูต้อบเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉล่ียในแต่ละระดบันั้น ใช้สูตรการค านวณช่วงกวา้งของชั้น
ไดด้งัน้ี (มลัลิกา บุนนาค. 2537: 29) 
  ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
         ช่วงคะแนน 
       = 5 – 1 =    0.8 
          5 
 โดยแบ่งช่วงขอ้มูล ดงัน้ี 
  1.00 – 1.80 แสดงวา่พนกังานมีประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุกนอ้ยท่ีสุด 
  1.81 – 2.60 แสดงวา่พนกังานมีประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุกนอ้ย 
  2.61 – 3.40 แสดงวา่พนกังานมีประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุกปานกลาง 
  3.41 – 4.20 แสดงวา่พนกังานมีประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุกมาก 
  4.21 – 5.00 แสดงวา่พนกังานมีประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุกมากท่ีสุด 
 
 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือวจัิย 
 1. ศึกษาขอ้มูลจากต ารา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 
และการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถามท่ีเหมาะสม 
 2. น าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปให้น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาท าการตรวจสอบ และเสนอแนะเพิ่มเติม 



56 
 

 

 3. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม 
เพื่อปรับปรุงอีกคร้ังก่อนน าไปทดลองใช ้
 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมของพนกังานท่ีสนบัสนุน การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั” ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูลดงัน้ี 
 1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดม้าจากการใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 400 คน 
 2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดม้าจากแหล่งขอ้มูลดงัน้ี 
  2.1 ผูว้ิจยัขอค าปรึกษาจากผูบ้ริหารของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เพื่อใหท้ราบถึงวฒันธรรมของบริษทัในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
  2.2 ผูว้ิจยัขอค าปรึกษาจากผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลเพื่อให้ทราบจ านวนประชากร และเพื่อให้
ทราบความเหมาะสมในการก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการวจิยั 
  2.3 การศึกษาคน้ควา้จากต ารา เอกสารวารสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และแหล่งขอ้มูลทาง
อินเทอร์เน็ต 
 

4. การจัดกระท าและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีท าการตอบเรียบร้อยแล้ว ผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม
ทั้งหมดมาด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 1. ทดสอบแบบสอบถามท่ีไดท้  าการออกแบบไว ้(Pre-test) แลว้ด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ของแบบสอบถาม  พร้อมตรวจความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยวธีิการของ Cronbach’s  
 2. น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขขอ้บกพร่องเรียบร้อยแลว้ออกเก็บขอ้มูลจริง 
 3. เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามความตอ้งการแล้ว ผูว้ิจยัได้ตรวจสอบความถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 4. น าแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความสมบูรณ์แลว้ น ามาลงรหัส (Coding) ในแบบลงรหัส
ส าหรับประมวลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 5. น าขอ้มูลมาบนัทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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 4.1 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  4.1.1 วิเคราะห์หาความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือ (Reliably of the test) โดยวิธีค่าคอนบคั
แอลฟ่า (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา.  2546) 
 

  
ianceariancek

ianceariancek
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 เม่ือ         แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 

                     k      แทน จ านวนค าถาม 
   ariancecov  แทน ค่าเฉล่ียแปรปรวนร่วมระหวา่งค าถามต่างๆ 
   iancevar   แทน ค่าเฉล่ียของค่าแปรปรวนของค าถาม 
 ค่าแอลฟ่าท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดบัของความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหวา่ง  0 <   < 
1 ค่าท่ีใกลเ้คียง 1 มาก แสดงวา่มีความเช่ือมัน่สูง 
 
  4.1.2 การวเิคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
  ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา  จะใชค้่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการอธิบายลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด 
ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการท างาน 
  1. สถิติพืน้ฐานได้แก่ 
  1.1 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 

 

P  = 
n

f 100  

 
   เม่ือ  P  แทน  ค่าร้อยละ 
     F  แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 
     n  แทน จ านวนความถ่ีทั้งหมด 
 
  1.2 ค่าเฉล่ีย (Arithmetic mean) (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2541: 40) 

 

n

Xi
X
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   เม่ือ  X       แทน ค่าเฉล่ีย 
      Xi  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
  1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2540: 40) 
   

)1(

)( 22






 
nn

XXn
S  

    
   เม่ือ S   แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตวัอยา่ง 
    2)( X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 
    2X   แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
    n  แทน จ านวนสมาชิกในกลุ่มตวัอยา่ง 
 
  2. สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
  2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม โดยการทดสอบ
ค่า t-test เม่ือทดสอบความแปรปรวนของประชากรกลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 ใช ้t-test เพื่อใช้ทดสอบ
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 (เพศ) (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2541: 165) 
   2.1.1 กรณีไม่ทราบค่าความแปรปรวน (variance) ของประชากรทั้งสองกลุ่ม และ
สมมติวา่ไม่เท่ากนั 

  t =  

2

2

2

1

2

1

21

n

s

n

s

xx
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   2.1.2 กรณีไม่ทราบค่าความแปรปรวน (variance) ของประชากรทั้งสองกลุ่ม แต่
ทราบวา่ประชากรทั้งสองกลุ่มมีความแปรปรวนเท่ากนั  
 

     t = 
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   โดยท่ี df = 221  nn  
   เม่ือ  t   แทน   ค่าความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม 
     1x   แทน   ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 
     2x   แทน   ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2  
     2

1s   แทน   ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 
     2

2s   แทน   ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
     1n   แทน   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 
     2n   แทน   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
     df  แทน   องศาอิสระ (Degree of freedom) 
 
  2.2 ค่า F-test ใชท้ดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียสองกลุ่มข้ึนไปโดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis Of Variance) เพื่อใชท้ดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 โดย
จ าแนกตาม อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการท างาน โดยใชสู้ตรดงัน้ี (ชูศรี 
วงศรั์ตนะ. 2541: 249) 
  
       F  =   
 
     
  เม่ือ  F   แทน  ค่าแจกแจงท่ีใชพ้ิจารณาใน F-distribution 
    MSb  แทน  ค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 
    MSw แทน  ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
    df   แทน  ชั้นแห่งความเป็นอิสระ ไดแ้ก่ ระหวา่งกลุ่ม     
                                                    (k-1), ภายในกลุ่ม (n-k) 
 

MSb 
 

MSw 
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  กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  จะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่  ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 หรือระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใช้สูตรตามวิธี Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2544: 333) 
 

     LSD = MSEt
kn ;

2
1
  

ji nn

11
  

   
   โดยท่ี ni   nj 
   เม่ือ LSD แทน  ค่าผลต่างนยัส าคญัท่ีค านวณไดส้ าหรับประชากรกลุ่มท่ี i และ j 
    MSE แทน  ค่า Mean Square Error จากตารางวเิคราะห์ความแปรปรวน 
    k   แทน  จ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง 
    n   แทน จ านวนของตวัอยา่งทั้งหมด 
            แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
 
  2.3 ใช้ค่า Brown-Forsythe () กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน 
(Hartung.  2001: 300) มีสูตรดงัน้ี 
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   เม่ือ     แทน   ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe 
     MS(B) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 
        (Mean Square between Group) 
     MS(W) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean 
        Square within Group) ส าหรับ Brown-Forsythe 
     k  แทน จ านวนกลุ่มของตวัอยา่ง 
     nj  แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุ่ม i 
     N  แทน ขนาดของประชากร 

     
2
1S   แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี i 

   = 
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  2.4 กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบเป็น
รายคู่เพื่อดูวา่มีคู่ใดท่ีแตกต่างกนัโดยใชว้ธีิ Dunnett’s T3 (วเิชียร เกตุสิงห์.  2543:116) มีสูตรดงัน้ี 
 
     
      
 
 
   เม่ือ  t   แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
     MS(W) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean 
        Square within group) ส าหรับ Brown-Forsythe 
     iX   แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ี i 
     jX   แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ี j 
     iN   แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุ่มท่ี i  

     Nj   แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุ่มท่ี j 
 
  2.5 สถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation 
coefficient) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ใชห้าค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระกนั
ต่อกนั หรือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล 2 ชุด (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 311-312) เพื่อใชท้ดสอบ
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ดงัน้ี 
 
     rxy  =   
    
    
   เม่ือ  rxy   แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
     X   แทน ผลรวมของคะแนน X 
     Y   แทน ผลรวมของคะแนน Y 
     X2  แทน ผลรวมคะแนนชุด X แต่ละตวัยกก าลงัสอง 
     Y2  แทน ผลรวมคะแนนชุด Yแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
     XY  แทน ผลรวมของผลคูณระหวา่ง X และ Y ทุกคู่ 
     n   แทน จ านวนคนหรือกลุ่มตวัอยา่ง 

nXY – (X)( Y) 
 

[nX2 – (X2)] [nY2 – (Y2)] 
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 โดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จะมีค่าระหวา่ง -1  r  1 ความหมายของ (กลัยา วานิชย์
บญัชา.  2544:437) 
 1.  ถา้ค่า r เป็นลบ แสดงวา่ X และ Y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม คือ ถา้ X เพิ่ม Y 
จะลด แต่ถา้ X ลด Y จะเพิ่ม 
 2.  ถา้ค่า r เป็นบวก แสดงวา่ X และ Y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ ถา้ X เพิ่ม Y จะ
เพิ่มดว้ย แต่ถา้ X ลด Y จะลดดว้ย 
 3.  ถา้ค่า r มีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงวา่ X และ Y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และมี
ความสัมพนัธ์กนัมาก 
 4.  ถา้ค่า r มีค่าเขา้ใกล ้-1 แสดงวา่ X และ Y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม และมี
ความสัมพนัธ์กนัมาก 
 5.  ถา้ค่า r เท่ากบั 0 แสดงวา่ X และ Y ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
 6.  ถา้ค่า r เขา้ใกล ้0 แสดงวา่ X และ Y มีความสัมพนัธ์กนันอ้ยและมีค่าระดบัความสัมพนัธ์
ของสหสัมพนัธ์ (Salkind.  2000:208) 
 
   ค่าระดบัความสัมพนัธ์   ระดบัความสัมพนัธ์ 
    0.81-1.00     สูง 
    0.61-0.80     ค่อนขา้งสูง 
    0.41-0.60     ปานกลาง 
    0.21-0.40     ค่อนขา้งต ่า 
    0.01-0.20     ต ่า 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของงานวิจยัน้ี ประกอบดว้ยผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 5 ส่วน
ดงัน้ี  
 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานในองคก์ร และระยะเวลาในการท างาน  
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการท างานของพนักงานท่ีสนับสนุนการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังานบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
 3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
 4. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุกของพนกังาน บริษทั โซน่ี 
เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
 5. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
 ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยตามหัวข้อข้างต้นได้มีการก าหนด 
สัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยมีความหมายดงัต่อไปน้ี  
 n   แทน จ านวนผูใ้ชบ้ริการ 
 X    แทน ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.  แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) 
 t   แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
 F-Ratio แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F-distribution 
 Probability,p แทน ความน่าจะเป็นส าหรับการบอกนยัส าคญัทางสถิติ ( Probability) 
 SS   แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS   แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
 df   แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ ( Degree of freedom ) 
 r   แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
 *   แทน นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 **  แทน นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 H0   แทน สมมติฐานหลกั (Null hypothesis) 
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 H1   แทน สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) 
 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานในองค์กร และระยะเวลาในการท างาน 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานในองคก์ร และระยะเวลาในการท างาน โดยแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ไดด้งัตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
 ชาย 221 55.20 
 หญิง 179 44.80 

รวม 400 100.00 
อายุ*   
 21 – 30 ปี 306 76.50 
 31 – 40 ปี 72 18.00 
 41 ปีข้ึนไป 22 55.50 

รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษา*   
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 174 43.50 
 ปริญญาตรี 196 49.00 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 30 7.50 

รวม 400 100.00 
 ต าแหน่งงานในองค์กร   
 ต าแหน่งพนกังานฝ่ายผลิต 267 66.80 
 ต าแหน่งพนกังานฝ่ายผูบ้งัคบับญัชา 81 20.20 
 ต าแหน่งพนกังานฝ่ายผูบ้ริหาร 52 13.00 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

ระยะเวลาในการท างาน   
 ต ่ากวา่ 1 ปี 60 15.00 
 1 – 5 ปี 255 63.80 
 6 – 10 ปี 40 10.00 
 10 ปีข้ึนไป 45 11.20 

รวม 400 100.00 
 
 หมายเหตุ : *เน่ืองจากขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นอาย ุและระดบัการศึกษา บางกลุ่มกระจายตวัไม่สม ่าเสมอ และกลุ่มยอ่ยมีความถ่ีนอ้ยเกินไป ผูว้จิยั
จึงท าการรวบรวมขอ้มูลใหม่ ดงัตารางท่ี 2 เพื่อท าการทดสอบสมมติฐาน 
 จากตาราง 1 จะเห็นไดว้า่จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย (ร้อยละ 55.20) มีอายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี (ร้อยละ 76.50) มีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี 
(ร้อยละ 49.00) เป็นพนกังานฝ่ายผลิต (ร้อยละ 66.80) และมีระยะเวลาในการท างาน 1 – 5 ปี (ร้อยละ 
63.80) เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยัสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 ปัจจัยด้านเพศ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.20 รองลงมาเป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 44.80 ตามล าดบั 
 ปัจจัยด้านอายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.50 
รองลงมา คือ อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.0 และอายุ 41 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 55.50 
ตามล าดบั 
 ปัจจัยด้านระดับการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 49.0 รองลงมา คือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 43.50 และสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
7.50 ตามล าดบั 
 ปัจจัยด้านต าแหน่งงานในองค์กร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานฝ่ายผลิต คิดเป็น
ร้อยละ 66.80 รองลงมา คือ พนกังานฝ่ายผูบ้งัคบับญัชา คิดเป็นร้อยละ 20.30 และพนกังานฝ่ายผูบ้ริหาร 
คิดเป็นร้อยละ 13.0 ตามล าดบั 
 ปัจจัยด้านระยะเวลาในการท างาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างาน  
1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.80 รองลงมา คือ ต ่ากวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.0 10 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
11.20 และ 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดบั 
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 เน่ืองจากขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ และระดบั
การศึกษา มีความถ่ีของขอ้มูลกระจายตวัอยา่งไม่สม ่าเสมอ และมีจ านวนความถ่ีนอ้ยเกินไป ผูว้ิจยัจึงได้
ท าการรวบรวมกลุ่มขอ้มูลใหม่เพื่อให้การกระจายของขอ้มูลมีความสม ่าเสมอ และเพื่อท าการทดสอบ
สมมติฐาน ซ่ึงไดก้ลุ่มใหม่ดงัน้ีคือ 
 
ตาราง 2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนก 
     ตามอาย ุและระดบัการศึกษา ท่ีจดัรวมกลุ่มใหม่ 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

อายุ   
 21 – 30 ปี 306 76.50 
 31 ปีข้ึนไป 94 23.50 

รวม 400 100.0 
ระดับการศึกษา   
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 174 43.50 
 ปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี 226 56.50 

รวม 400 100.0 
 
 ปัจจัยด้านอายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.50 และ อาย ุ
31 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 23.50 ตามล าดบั 
 ปัจจัยด้านระดับการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูง
กวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.50 และ ต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 43.50  
 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานของพนักงานที่สนับสนุนการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการท างานของพนกังานท่ีสนบัสนุนการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของพนกังานบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบดว้ยผลการวิเคราะห์
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และผลการแปลผลระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อ
พฤติกรรมการท างานด้านความซ่ือสัตย์ ด้านความจริงใจ ด้านความสามารถ ด้านปัญญา และด้าน
วสิัยทศัน์ ซ่ึงผลการวเิคราะห์เป็นดงัตาราง 3 
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ตาราง 3  ความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการท างานของพนกังานท่ีสนบัสนุนการเป็นองค์การแห่งการ 
     เรียนรู้ ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

พฤติกรรมการท างานของพนักงานทีส่นับสนุน การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

X S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

พฤติกรรมการท างานด้านความซ่ือสัตย์    
1. ท่านมีความซ่ือสัตยท์ั้งต่อผูร่้วมงานและองคก์ร 4.40 .661 มากท่ีสุด 
2. ท่านมีความซ่ือสัตยใ์นการเปิดกวา้งยอมรับฟังความ
คิดเห็น 

4.44 .642 มากท่ีสุด 

3. ท่านมีความซ่ือสัตยใ์นการเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ผูอ่ื้น  4.39 .724 มากท่ีสุด 
ภาพรวม 4.42 .644 มากท่ีสุด 
พฤติกรรมการท างานด้านความจริงใจ    
4. ท่านคิดวา่การเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นจากฝ่าย
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไม่ท าใหเ้สียเวลาและไม่เพิ่มความ
ยุง่ยาก 

2.61 1.313 ปานกลาง 

5. ท่านมีความไวว้างใจระหวา่งผูร่้วมงานในการท างาน
ท าใหป้ระสบความส าเร็จในงาน 

4.02 .746 มาก 

6. ท่านท าใหผู้อ่ื้นมีความจริงใจท่ีจะท างานร่วมกบัท่าน 4.26 .687 มากท่ีสุด 
ภาพรวม 3.60 .694 มาก 
พฤติกรรมการท างานด้านความสามารถ    
7. ท่านสามารถท างานร่วมกนัและสามารถแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนไดร่้วมกนั 

4.28 .658 มากท่ีสุด 

8. ท่านสามารถแสดงความสามารถดว้ยเหตุและผลเพื่อ
เป็นการแกไ้ขปัญหาได ้

4.30 .667 มากท่ีสุด 

9. ท่านมีความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบับุคคล
ในสถานการณ์ใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.34 .644 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.32 .620 มากท่ีสุด 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท างานของพนักงานทีส่นับสนุน การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

X S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

พฤติกรรมการท างานด้านปัญญา    
10. ท่านไม่ยดึติดวธีิแกไ้ขปัญหาเดิมๆในการท างาน 
และยนิดียอมรับการเรียนรู้ใหม่ๆ  

4.46 .674 มากท่ีสุด 

11. ท่านใชส้ติปัญญาส าหรับทบทวนปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการท างานตลอดจนแนวทางแกไ้ข 

4.36 .668 มากท่ีสุด 

12. ท่านใชส้ติปัญญาในการปฏิบติังานท่ียากไดเ้ป็น
อยา่งดี 

4.30 .759 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.36 .665 มากท่ีสุด 
พฤติกรรมการท างานด้านวสัิยทัศน์    
13. ท่านไดจ้ดัสรรเวลาเพื่อท าการพฒันางานให้เกิด
วสิัยทศัน์ในการท างานใหม่ๆ 

4.19 .751 มาก 

14. ท่านมีความกระตือรือร้นท่ีจะส่ือสารวสิัยทศัน์ของ
องคก์รใหก้บัผูร่้วมงานทุกคน 

4.31 .717 มากท่ีสุด 

15. ท่านมีวสิัยทศัน์และความเช่ือมัน่ท่ีจะท างานให้
ส าเร็จลุล่วงไดต้ามเป้าท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.44 .626 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.33 .681 มากท่ีสุด 

 
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการท างานของ
พนกังานท่ีสนบัสนุนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เป็นดงัน้ี 
 พฤติกรรมการท างานด้านความซ่ือสัตย์ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
พฤติกรรมการท างานดา้นความซ่ือสัตย ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเร่ืองมีความซ่ือสัตยใ์นการเปิดกวา้ง
ยอมรับฟังความคิดเห็น มีความซ่ือสัตย์ทั้งต่อผูร่้วมงานและองค์กร และมีความซ่ือสัตย์ในการเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ผูอ่ื้น โดยมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44, 4.40 และ 4.39 
ตามล าดบั 



 

 

69 

 พฤติกรรมการท างานด้านความจริงใจ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
พฤติกรรมการท างานดา้นความจริงใจ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเร่ืองท าให้ผูอ่ื้นมีความจริงใจท่ีจะ
ท างานร่วมกบัท่าน โดยมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 และมีระดบัความ
คิดเห็นเร่ืองมีความไวว้างใจระหว่างผูร่้วมงานในการท างานท าให้ประสบความส าเร็จในงาน โดยมี
ระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 และมีระดบัความคิดเห็นเร่ืองคิดวา่การเปิดกวา้ง
รับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไม่ท าให้เสียเวลาและไม่เพิ่มความยุง่ยาก โดยมีระดบัความ
คิดเห็นในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.61 
 พฤติกรรมการท างานด้านความสามารถ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
พฤติกรรมการท างานดา้นความสามารถในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเร่ืองมีความสามารถในการปรับตวั
ใหเ้ขา้กบับุคคลในสถานการณ์ใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถแสดงความสามารถดว้ยเหตุและผลเพื่อเป็น
การแกไ้ขปัญหาได ้และสามารถท างานร่วมกนัและสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดร่้วมกนั โดยมีระดบั
ความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34, 4.30 และ 4.28 ตามล าดบั 
 พฤติกรรมการท างานด้านปัญญา ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรม
การท างานดา้นปัญญาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเร่ืองไม่ยดึติดวธีิแกไ้ขปัญหาเดิมๆในการท างาน และ
ยินดียอมรับการเรียนรู้ใหม่ๆ ใช้สติปัญญาส าหรับทบทวนปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการท างาน
ตลอดจนแนวทางแกไ้ข และใชส้ติปัญญาในการปฏิบติังานท่ียากไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีระดบัความคิดเห็น
ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46, 4.36 และ 4.30 ตามล าดบั 
 พฤติกรรมการท างานด้านวิสัยทัศน์  ผู ้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
พฤติกรรมการท างานดา้นวิสัยทศัน์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเร่ืองมีวิสัยทศัน์และความเช่ือมัน่ท่ี
จะท างานให้ส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความกระตือรือร้นท่ีจะส่ือสารวิสัยทศัน์ของ
องค์กรให้กบัผูร่้วมงานทุกคน และไดจ้ดัสรรเวลาเพื่อท าการพฒันางานให้เกิดวิสัยทศัน์ในการท างาน
ใหม่ๆ โดยมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44, 4.31 และ 4.19 ตามล าดบั 
 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนักงาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน และผลการแปลผลระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ดา้นความคิดเชิงระบบ ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 
ดา้นแบบจ าลองความคิด และดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม ซ่ึงผลการวเิคราะห์เป็นดงัตาราง 4 
 
ตาราง 4  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่  
     (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ X S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ความคิดเชิงระบบ    
1. ท่านเป็นผูท่ี้มีการคิดอยา่งเป็นระบบในการ
เปล่ียนแปลงและการสร้างนวตักรรมใหม่ใหก้บัองคก์ร 

4.08 .740 มาก 

2. ท่านมีความสนใจในเร่ืองของการแกปั้ญหา อยา่งเป็น
ระบบ 

4.29 .635 มากท่ีสุด 

3. ท่านมีการจดักิจกรรม เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างใหม่ เพื่อใหพ้นกังานเขา้ใจถึงระบบใหม่ท่ี
องคก์ารน ามาใช ้

4.16 .758 มาก 

ภาพรวม 4.19 .689 มาก 
การเรียนรู้ด้วยการช้ีน าด้วยตนเอง    
4. ท่านฝึกตนเองโดยการเขา้ใจถึงระดบัความสามารถ
และศกัยภาพของตนเองตลอดจนการบริหารงานดว้ย
ตนเอง 

4.11 .674 มาก 

5. ท่านมีการท่ีสนบัสนุนในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ตลอดเวลา 

4.27 .687 มากท่ีสุด 

6. ท่านเรียนรู้การท างาน โดยการเรียนรู้จากการ
ปฎิบติังานจริง ดว้ยการช้ีน าตนเอง 

4.32 .674 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.26 .643 มากท่ีสุด 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ X S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ    
7. ท่านร่วมกนัสร้างวสิัยทศัน์และอนาคตขององคก์รน้ี 4.14 .804 มาก 
8. ท่านและเพื่อนร่วมงานในองคก์รน้ีมีการก าหนด
วสิัยทศัน์ร่วมขององคก์รอยา่งชดัเจน 

4.14 .835 มาก 

9. ท่านใหค้วามส าคญั ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้และไดรั้บความเขา้ใจจากทั้งองคก์าร 

4.25 .803 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.17 .758 มาก 
แบบจ าลองความคิด    
10. แนวคิดใหม่ในการแกไ้ขปัญหาจะถูกผลกัดนัให้
เกิดข้ึนอยา่งอตัโนมติัในองคก์ร 

4.09 .790 มาก 

11. ท่านมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเสนอแนะ
ทางเลือกการแกปั้ญหาต่างๆไดดี้ 

4.27 .686 มากท่ีสุด 

12. ท่านมีการสร้างเสริมโอกาสและมีการน าแนวคิด
ใหม่ๆมาใชส้นบัสนุนการเรียนรู้ในองคก์ารแบบจ าลอง
ความคิด 

4.19 .768 มาก 

ภาพรวม 4.21 .729 มากท่ีสุด 
การเรียนรู้ท างานเป็นทมี    
13. ท่านมีข้อผิดพลาดและมีการปรับเปล่ียนให้เป็น
ประสบการณ์เรียนรู้ในการท างานเป็นทีม 

4.26 .885 มากท่ีสุด 

14. ท่านมีการเรียนรู้เป็นทีม และมีการส่ือสารให้เกิด
ความชดัเจนถูกตอ้ง 

4.38 .695 มากท่ีสุด 

15. ท่านมีวฒันธรรมองคก์ร ในการท างานร่วมกนัเป็น
ทีม 

4.38 .661 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.38 .679 มากท่ีสุด 
 
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นดงัน้ี 
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 ด้านความคิดเชิงระบบ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ดา้นความคิดเชิงระบบในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเร่ืองมีความสนใจในเร่ืองของการแกปั้ญหาอยา่งเป็น
ระบบ โดยมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 และมีระดบัความคิดเห็นเร่ืองมี
การจดักิจกรรม เม่ือมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างใหม่ เพื่อให้พนกังานเขา้ใจถึงระบบใหม่ท่ีองค์การ
น ามาใช้  และเป็นผูท่ี้มีการคิดอย่างเป็นระบบในการเปล่ียนแปลงและการสร้างนวตักรรมใหม่ให้กบั
องคก์ร โดยมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 และ 4.08 ตามล าดบั 
 ด้านการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าด้วยตนเอง ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเองในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเร่ืองเรียนรู้
การท างาน โดยการเรียนรู้จากการปฎิบติังานจริง ด้วยการช้ีน าตนเอง และมีการท่ีสนับสนุนในการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดเวลา โดยมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 และ 4.27 
ตามล าดบั และมีระดบัความคิดเห็นเร่ืองฝึกตนเองโดยการเขา้ใจถึงระดบัความสามารถและศกัยภาพของ
ตนเองตลอดจนการบริหารงานดว้ยตนเอง โดยมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 
 ด้านความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเร่ืองการให้ความส าคญัต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้และไดรั้บความเขา้ใจจากทั้งองคก์าร โดยมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 และมีระดบัความคิดเห็นเร่ืองร่วมกนัสร้างวิสัยทศัน์และอนาคตขององคก์รน้ี และ
ท่านและเพื่อนร่วมงานในองคก์รน้ีมีการก าหนดวิสัยทศัน์ร่วมขององคก์รอยา่งชดัเจน โดยมีระดบัความ
คิดเห็นในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 
 ด้านแบบจ าลองความคิด ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ดา้นแบบจ าลองความคิดในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเร่ืองมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และเสนอแนะทางเลือกการแกปั้ญหาต่างๆไดดี้ โดยมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.27 และมีระดบัความคิดเห็นเร่ืองมีการสร้างเสริมโอกาสและมีการน าแนวคิดใหม่ๆมาใช้
สนบัสนุนการเรียนรู้ในองคก์ารแบบจ าลอง และแนวคิดใหม่ในการแกไ้ขปัญหาจะถูกผลกัดนัให้เกิดข้ึน
อย่างอัตโนมัติในองค์กร โดยมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 และ 4.09 
ตามล าดบั 
 ด้านการเรียนรู้ท างานเป็นทีม ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเร่ืองมีการเรียนรู้เป็นทีม และมี
การส่ือสารให้เกิดความชัดเจนถูกตอ้ง มีวฒันธรรมองค์กร ในการท างานร่วมกนัเป็นทีม และการมี
ขอ้ผิดพลาดและมีการปรับเปล่ียนให้เป็นประสบการณ์เรียนรู้ในการท างานเป็นทีม โดยมีระดบัความ
คิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38, 4.38 และ 4.26 ตามล าดบั 
 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุกของพนักงาน บริษัท โซ
น่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุกของพนกังาน บริษทั โซน่ี 
เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบดว้ยผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และผล
การแปลผลระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุกของ
พนกังาน ดา้นผลงาน ดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน และการวางแผนงาน ซ่ึงผลการวิเคราะห์เป็นดงั
ตาราง 5 
 
ตาราง 5  ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่ 
     (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก X S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ประสิทธิภาพด้านผลงาน    
1. ท่านคิดวา่ประสิทธิภาพในการท างานของท่านดีข้ึน
เม่ือเทียบกบัอดีต 

4.39 .651 มากท่ีสุด 

2. ท่านคิดวา่ท่านท างานส าเสร็จตามทนัเวลาท่ีก าหนด
เสมอ 

4.30 .702 มากท่ีสุด 

3. ท่านคิดวา่ท่านใชท้รัพยากรในองคก์รอยา่งคุม้ค่า
ท่ีสุด 

4.17 .895 มาก 

ภาพรวม 4.29 .666 มากท่ีสุด 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก X S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ประสิทธิภาพด้านความสม ่าเสมอในการท างาน    
4. ท่านคิดวา่จ านวนวนัลาหยดุ ลาป่วย มาสายของท่าน
มากกวา่เพื่อนร่วมงาน 

3.14 1.306 ปานกลาง 

5. ท่านคิดวา่ระยะเวลาในการปฏิบติังานในแต่ละวนั
ของท่านมากกวา่เพื่อนร่วมงาน 

3.24 1.205 ปานกลาง 

6. ท่านไม่ลาหยดุโดยไม่มีเหตุผลท่ีจ าเป็น 4.31 .836 มากท่ีสุด 
ภาพรวม 3.58 .807 มาก 
ประสิทธิภาพด้านการวางแผนงาน    
7. ท่านมีการวางแผนเก่ียวกบัการวางแผนส าหรับการ
ท างานเป็นประจ า 

4.31 .632 มากท่ีสุด 

8. ท่านมีความชัดเจนในการวางแผนและจดักิจกรรม
ต่างๆในการท างาน 

4.34 .648 มากท่ีสุด 

9. ท่านมีก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบติังานไวอ้ย่าง
ชดัเจนในการปฏิบติังาน 

4.35 .706 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.34 .655 มากท่ีสุด 
 
 จากตาราง 5 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานเชิง
รุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นดงัน้ี 
 ประสิทธิภาพด้านผลงาน ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพใน
การท างานเชิงรุกดา้นผลงานในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานของท่านดี
ข้ึนเม่ือเทียบกบัอดีต และคิดวา่ท่านท างานส าเร็จตามทนัเวลาท่ีก าหนดเสมอ โดยมีระดบัความคิดเห็นใน
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 และ 4.30 ตามล าดบั และมีระดบัความคิดเห็นเร่ืองคิดวา่ท่านใช้
ทรัพยากรในองคก์รอยา่งคุม้ค่าท่ีสุด โดยมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 
 ประสิทธิภาพด้านความสม ่าเสมอในการท างาน ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุกดา้นความสม ่าเสมอในการท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเร่ือง
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ไม่ลาหยุดโดยไม่มีเหตุผลท่ีจ าเป็น โดยมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 
และมีระดบัความคิดเห็นเร่ืองระยะเวลาในการปฏิบติังานในแต่ละวนัของท่านมากกว่าเพื่อนร่วมงาน 
และจ านวนวนัลาหยุด ลาป่วย มาสายของท่านมากกวา่เพื่อนร่วมงาน โดยมีระดบัความคิดเห็นในระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 และ 3.14 ตามล าดบั 
 ประสิทธิภาพด้านการวางแผนงาน  ผู ้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุกดา้นการวางแผนงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.34 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเร่ืองมีก าหนด
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบติังานไวอ้ย่างชดัเจนในการปฏิบติังาน มีความชดัเจนในการวางแผนและจดั
กิจกรรมต่างๆในการท างาน และมีการวางแผนเก่ียวกบัการวางแผนส าหรับการท างานเป็นประจ า โดยมี
ระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35, 4.34 และ 4.31 ตามล าดบั 
 

5. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
 ในหัวข้อน้ีเป็นการน าเสนอผลการทดสอบสมมติฐานซ่ึงประกอบด้วยผลการทดสอบ
สมมติฐาน 3 ขอ้ โดยแบ่งการน าเสนอผลการวเิคราะห์ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 5.1 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1  พนกังานท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ต าแหน่งงานและระยะเวลาการท างานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 
 5.2 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2  พฤติกรรมการท างานของพนกังาน มีความสัมพนัธ์ต่อ
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
 5.3 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3  ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนกังานมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพ ในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จ ากดั 
 
5.1 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1  พนักงานที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงานและระยะเวลาการท างานที่แตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของบริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 
 
 ในส่วนท่ี 5.1 น้ีประกอบดว้ยผลการทดสอบสมมติฐานยอ่ยตามปัจจยัทางลกัษณะส่วนบุคคล
ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดด้งัน้ี 
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 สมมติฐานข้อที่ 1.1 พนักงานเพศชายและพนักงานเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 
 
 สมมติฐานการวจิยัขา้งตน้สามารถน ามาเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
 H0 : พนกังานเพศชายและพนกังานเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ไม่แตกต่างกนั 
 H1 : พนกังานเพศชายและพนกังานเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 
  
 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานในขอ้น้ี กระท าโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติค่า t กรณี
กลุ่มประชากรเป็นอิสระต่อกนั (Independent t-test) ท่ีระดบัความเช่ือมนั 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ก็ต่อเม่ือค่า 2-tailed Sig มีค่าต ่ากวา่ 0.05  อย่างไรก็ตาม
เน่ืองจากสูตรการค านวณค่า t มีความแตกต่างกนัระหวา่งกรณีท่ีความแปรปรวนของกลุ่มประชากรทั้ง
สองเท่ากนั และกรณีท่ีความแปรปรวของกลุ่มประชากรทั้งสองไม่เท่ากนั ดงันั้นในขั้นแรกจึงตอ้งท า
การทดสอบสมมติฐานถึงความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนระหวา่งสองกลุ่มประชากรโดยใชค้่าสถิติ 
Levene’s Test โดยมีสมมติฐานดงัน้ี 
 H0 : ค่าความแปรปรวนของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของทั้งสองกลุ่ม
เท่ากนั 
 H1 : ค่าความแปรปรวนของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของทั้งสองกลุ่ม
ไม่เท่ากนั 
 หากผลการทดสอบสมมติฐานความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนมีค่า Sig จากการทดสอบน้อย
กวา่ 0.05 ก็จะยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 และใชค้่า t กรณีค่าความแปรปรวนของสองกลุ่มประชากรไม่เท่ากนั 
แต่หากพบวา่ค่า sig จากการทดสอบมากกวา่หรือเท่ากบั 0.05 ก็จะยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 และใชค้่า t กรณี
ค่าความแปรปรวนของสองกลุ่มประชากรเท่ากัน ซ่ึงผลการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน 
(Levene’s Test) และผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าเฉล่ีย(Independent t-test) เป็นดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 ผลการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั  
     โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดัระหวา่งพนกังานเพศชายและพนกังานเพศหญิง 
 

 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
 จากตาราง 6 จะเห็นได้ว่าในส่วนของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ดา้นความคิดเชิงระบบ ผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความ
แปรปรวนพบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.961 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 หมายความวา่พนกังานเพศชายและพนกังาน
เพศหญิงมีค่าความแปรปรวนของความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั

ความคดิเหน็ต่อการเป็น 
องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้

Levene'sTest 
for Equality of 

Variances   
เพศ 

 
t-test for Equality of Means 

  F Sig.     S.D. t df Sig. 

ความคดิเชงิระบบ 

Equal variances 
assumed 

.002 .961 ชาย 4.29 .623 3.249** 398 .001 

Equal variances 
not assumed 

  หญงิ 4.07 .747    

การเรยีนรูด้ว้ยการ
ชีน้ า 

ดว้ยตนเอง 

Equal variances 
assumed 

.489 .485 ชาย 4.34 .610 2.927** 398 .004 

Equal variances 
not assumed 

  หญงิ 4.16 .669    

ความมุง่ม ัน่ 
สู่ความเป็นเลศิ 

Equal variances 
assumed 

3.160 .076 ชาย 4.31 .622 4.040** 398 .000 

Equal variances 
not assumed 

  หญงิ 4.01 .871    

แบบจ าลอง
ความคดิ 

Equal variances 
assumed 

.180 .672 ชาย 4.28 .701 2.099* 398 .036 

Equal variances 
not assumed 

  หญงิ 4.12 .754    

การเรยีนรูท้ างาน 
เป็นทมี 

Equal variances 
assumed 

1.337 .248 ชาย 4.43 .640 1.802 398 .072 

Equal variances 
not assumed 

  หญงิ 4.31 .719    
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อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงพิจารณาผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความคิดเห็นต่อการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นความคิดเชิงระบบระหวา่งพนกังานเพศชายและพนกังานเพศหญิง โดย
ใช ้ค่า t กรณีความแปรปรวนเท่ากนั ซ่ึงผลการทดสอบพบวา่มีค่า t เท่ากบั 3.249 และมีค่า sig เท่ากบั 
0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 จึงสรุปไดว้า่พนกังานเพศชายและพนกังานเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความคิดเชิงระบบแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยพนกังานเพศชายมีความคิดเห็น
ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความคิดเชิง
ระบบมากกวา่พนกังานเพศหญิง 
 ในส่วนของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) ด้านการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าด้วยตนเอง ผลการทดสอบความเท่ากันของค่าความ
แปรปรวนพบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.485 ซ่ึงมากกว่า 0.05 หมายความวา่พนกังานเพศชายและพนกังาน
เพศหญิงมีค่าความแปรปรวนของความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงพิจารณาผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความคิดเห็นต่อการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเองระหวา่งพนกังานเพศชายและพนกังาน
เพศหญิง โดยใช ้ค่า t กรณีความแปรปรวนเท่ากนั ซ่ึงผลการทดสอบพบวา่มีค่า t เท่ากบั 2.927 และมีค่า 
sig เท่ากบั 0.004 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 จึงสรุปไดว้า่พนกังานเพศชายและพนกังานเพศหญิงมีความคิดเห็น
ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ดว้ย
การช้ีน าดว้ยตนเองแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดย
พนกังานเพศชายมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเองมากกวา่พนกังานเพศหญิง 
 ในส่วนของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ ผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนพบวา่
มีค่า Sig เท่ากบั 0.076 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 หมายความวา่พนกังานเพศชายและพนกังานเพศหญิงมีค่าความ
แปรปรวนของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงพิจารณาผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศระหวา่งพนกังานเพศชายและพนกังานเพศหญิง โดยใช้ ค่า t 
กรณีความแปรปรวนเท่ากนั ซ่ึงผลการทดสอบพบวา่มีค่า t เท่ากบั 4.040 และมีค่า sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึง
นอ้ยกว่า 0.01 จึงสรุปไดว้่าพนกังานเพศชายและพนกังานเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้านความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยพนกังานเพศชายมีความ
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คิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความ
มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศมากกวา่พนกังานเพศหญิง 
 ในส่วนของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) ดา้นแบบจ าลองความคิด ผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนพบวา่มีค่า 
Sig เท่ากบั 0.672 ซ่ึงมากกว่า 0.05 หมายความว่าพนกังานเพศชายและพนกังานเพศหญิงมีค่าความ
แปรปรวนของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงพิจารณาผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ดา้นแบบจ าลองความคิดระหวา่งพนกังานเพศชายและพนกังานเพศหญิง โดยใช ้ค่า t กรณี
ความแปรปรวนเท่ากนั ซ่ึงผลการทดสอบพบวา่มีค่า t เท่ากบั 2.099 และมีค่า sig เท่ากบั 0.036 ซ่ึงนอ้ย
กวา่ 0.05 จึงสรุปไดว้า่พนกังานเพศชายและพนกังานเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นแบบจ าลองความคิดแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยพนกังานเพศชายมีความคิดเห็นต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นแบบจ าลองความคิด
มากกวา่พนกังานเพศหญิง 
 ในส่วนของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม ผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนพบวา่มี
ค่า Sig เท่ากบั 0.248 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 หมายความวา่พนกังานเพศชายและพนกังานเพศหญิงมีค่าความ
แปรปรวนของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงพิจารณาผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีมระหว่างพนกังานเพศชายและพนักงานเพศหญิง โดยใช้ ค่า t 
กรณีความแปรปรวนเท่ากนั ซ่ึงผลการทดสอบพบวา่มีค่า t เท่ากบั 1.802 และมีค่า sig เท่ากบั 0.072 ซ่ึง
มากกวา่ 0.05 จึงสรุปไดว้่าพนกังานเพศชายและพนกังานเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้านการเรียนรู้ท างานเป็นทีมไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  
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 สมมติฐานข้อที่ 1.2 พนักงานที่มีกลุ่มช่วงอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของบริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 
  
 สมมติฐานการวจิยัขา้งตน้สามารถน ามาเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
 H0 : พนกังานท่ีมีกลุ่มช่วงอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ไม่แตกต่างกนั 
 H1 : พนกังานท่ีมีกลุ่มช่วงอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 
  
 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานในขอ้น้ี กระท าโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติค่า t กรณี
กลุ่มประชากรเป็นอิสระต่อกนั (Independent t-test) ท่ีระดบัความเช่ือมนั 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ก็ต่อเม่ือค่า 2-tailed Sig มีค่าต ่ากวา่ 0.05  อย่างไรก็ตาม
เน่ืองจากสูตรการค านวณค่า t มีความแตกต่างกนัระหวา่งกรณีท่ีความแปรปรวนของกลุ่มประชากรทั้ง
สองเท่ากนั และกรณีท่ีความแปรปรวของกลุ่มประชากรทั้งสองไม่เท่ากนั ดงันั้นในขั้นแรกจึงตอ้งท า
การทดสอบสมมติฐานถึงความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนระหวา่งสองกลุ่มประชากรโดยใชค้่าสถิติ 
Levene’s Test โดยมีสมมติฐานดงัน้ี 
 H0 : ค่าความแปรปรวนของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของทั้งสองกลุ่ม
เท่ากนั 
 H1 : ค่าความแปรปรวนของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของทั้งสองกลุ่ม
ไม่เท่ากนั 
 หากผลการทดสอบสมมติฐานความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนมีค่า Sig จากการทดสอบน้อย
กวา่ 0.05 ก็จะยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 และใชค้่า t กรณีค่าความแปรปรวนของสองกลุ่มประชากรไม่เท่ากนั 
แต่หากพบวา่ค่า sig จากการทดสอบมากกวา่หรือเท่ากบั 0.05 ก็จะยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 และใชค้่า t กรณี
ค่าความแปรปรวนของสองกลุ่มประชากรเท่ากัน ซ่ึงผลการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน 
(Levene’s Test) และผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าเฉล่ีย(Independent t-test) เป็นดงัตาราง 7 
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ตาราง 7 ผลการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั  
     โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดัระหวา่งพนกังานท่ีมีกลุ่มช่วงอายตุ่างกนั 
 

 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

  
 จากตาราง 7 จะเห็นได้ว่าในส่วนของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ดา้นความคิดเชิงระบบ ผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความ
แปรปรวนพบวา่มีค่า Sig เท่ากบั 0.051 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 หมายความวา่พนกังานท่ีมีกลุ่มช่วงอายุต่างกนัมี
ค่าความแปรปรวนของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนัอย่างมี

ความคดิเหน็ต่อการเป็น 
องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้

Levene'sTest for 
Equality of 
Variances   

อายุ 
 

t-test for Equality of Means 

  F Sig.     S.D. t df Sig. 

ความคดิเชงิ
ระบบ 

Equal variances 
assumed 

3.838 .051 21 – 30 ปี 4.22 .650 1.691 398 .092 

Equal variances 
not assumed 

  31 ปีขึน้ไป 4.09 .799    

การเรยีนรูด้ว้ย
การชีน้ า 
ดว้ยตนเอง 

Equal variances 
assumed 

30.923** .000 21 – 30 ปี 4.33 .646 4.018** 168.531 .000 

Equal variances 
not assumed 

  31 ปีขึน้ไป 4.04 .585    

ความมุง่ม ัน่ 
สู่ความเป็นเลศิ 

Equal variances 
assumed 

2.205 .138 21 – 30 ปี 4.25 .752 3.506** 398 .001 

Equal variances 
not assumed 

  31 ปีขึน้ไป 3.94 .730    

แบบจ าลอง
ความคดิ 

Equal variances 
assumed 

4.378* .037 21 – 30 ปี 4.28 .714 3.481** 151.172 .001 

Equal variances 
not assumed 

  31 ปีขึน้ไป 3.98 .733    

การเรยีนรูท้ างาน 
เป็นทมี 

Equal variances 
assumed 

.791 .374 21 – 30 ปี 4.41 .678 1.962 398 .050 

Equal variances 
not assumed 

  31 ปีขึน้ไป 4.26 .671    
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงพิจารณาผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นความคิดเชิงระบบระหวา่งพนกังานท่ีมีกลุ่มช่วงอายุต่างกนั โดยใช ้ค่า t กรณี
ความแปรปรวนเท่ากนั ซ่ึงผลการทดสอบพบว่ามีค่า t เท่ากบั 1.691 และมีค่า sig เท่ากบั 0.092 ซ่ึง
มากกวา่ 0.05 จึงสรุปไดว้า่พนกังานท่ีมีกลุ่มช่วงอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความคิดเชิงระบบไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  
 ในส่วนของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) ด้านการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าด้วยตนเอง ผลการทดสอบความเท่ากันของค่าความ
แปรปรวนพบวา่มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 หมายความวา่พนกังานท่ีมีกลุ่มช่วงอายุต่างกนั
มีค่าความแปรปรวนของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านดงักล่าวต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จึงพิจารณาผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความคิดเห็นต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเองระหวา่งพนกังานท่ีมีกลุ่มช่วงอายุต่างกนั 
โดยใช ้ค่า t กรณีความแปรปรวนไม่เท่ากนั ซ่ึงผลการทดสอบพบว่ามีค่า t เท่ากบั 4.018 และมีค่า sig 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 จึงสรุปไดว้า่พนกังานท่ีมีกลุ่มช่วงอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ย
ตนเองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยพนกังานท่ีมีอายุ
ระหว่าง 21 – 30 ปีมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเองมากกวา่พนกังานท่ีมีอาย ุ31 ปีข้ึนไป 
 ในส่วนของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ ผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนพบวา่
มีค่า Sig เท่ากบั 0.138 ซ่ึงมากกว่า 0.05 หมายความว่าพนักงานท่ีมีกลุ่มช่วงอายุต่างกนัมีค่าความ
แปรปรวนของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงพิจารณาผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศระหวา่งพนกังานท่ีมีกลุ่มช่วงอายุต่างกนั โดยใช้ ค่า t กรณี
ความแปรปรวนเท่ากนั ซ่ึงผลการทดสอบพบวา่มีค่า t เท่ากบั 3.506 และมีค่า sig เท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ย
กวา่ 0.01 จึงสรุปไดว้า่พนกังานท่ีมีกลุ่มช่วงอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยพนกังานท่ีมีอายุระหวา่ง 21 – 30 ปีมีความ
คิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความ
มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศมากกวา่พนกังานท่ีมีอาย ุ31 ปีข้ึนไป 
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 ในส่วนของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) ดา้นแบบจ าลองความคิด ผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนพบวา่มีค่า 
Sig เท่ากบั 0.037 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่พนกังานท่ีมีกลุ่มช่วงอายุต่างกนัมีค่าความแปรปรวน
ของความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นดงักล่าวต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 จึงพิจารณาผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้น
แบบจ าลองความคิดระหวา่งพนกังานพนกังานท่ีมีกลุ่มช่วงอายตุ่างกนั โดยใช ้ค่า t กรณีความแปรปรวน
ไม่เท่ากนั ซ่ึงผลการทดสอบพบวา่มีค่า t เท่ากบั 3.481 และมีค่า sig เท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 จึง
สรุปไดว้่าพนกังานท่ีมีกลุ่มช่วงอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทั 
โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นแบบจ าลองความคิดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยพนกังานท่ีมีอายุระหวา่ง 21 – 30 ปีมีความคิดเห็นต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นแบบจ าลองความคิด
มากกวา่พนกังานท่ีมีอาย ุ31 ปีข้ึนไป 
 ในส่วนของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม ผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนพบวา่มี
ค่า Sig เท่ากบั 0.374 ซ่ึงมากกว่า 0.05 หมายความว่าพนักงานท่ีมีกลุ่มช่วงอายุต่างกนัมีค่าความ
แปรปรวนของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงพิจารณาผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีมระหวา่งพนกังานท่ีมีกลุ่มช่วงอายุต่างกนั โดยใช ้ค่า t กรณีความ
แปรปรวนเท่ากนั ซ่ึงผลการทดสอบพบวา่มีค่า t เท่ากบั 1.962 และมีค่า sig เท่ากบั 0.050 ซ่ึงมากกว่า 
0.05 จึงสรุปไดว้า่พนกังานท่ีมีกลุ่มช่วงอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้านการเรียนรู้ท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  
 
 สมมติฐานข้อที่ 1.3 พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของบริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 
 
 สมมติฐานการวจิยัขา้งตน้สามารถน ามาเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
 H0 : พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ไม่แตกต่างกนั 
 H1 : พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 
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 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานในขอ้น้ี กระท าโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติค่า t กรณี
กลุ่มประชากรเป็นอิสระต่อกนั (Independent t-test) ท่ีระดบัความเช่ือมนั 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ก็ต่อเม่ือค่า 2-tailed Sig มีค่าต ่ากวา่ 0.05  อย่างไรก็ตาม
เน่ืองจากสูตรการค านวณค่า t มีความแตกต่างกนัระหวา่งกรณีท่ีความแปรปรวนของกลุ่มประชากรทั้ง
สองเท่ากนั และกรณีท่ีความแปรปรวของกลุ่มประชากรทั้งสองไม่เท่ากนั ดงันั้นในขั้นแรกจึงตอ้งท า
การทดสอบสมมติฐานถึงความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนระหวา่งสองกลุ่มประชากรโดยใชค้่าสถิติ 
Levene’s Test โดยมีสมมติฐานดงัน้ี 
 H0 : ค่าความแปรปรวนของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของทั้งสองกลุ่ม
เท่ากนั 
 H1 : ค่าความแปรปรวนของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของทั้งสองกลุ่ม
ไม่เท่ากนั 
 หากผลการทดสอบสมมติฐานความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนมีค่า Sig จากการทดสอบน้อย
กวา่ 0.05 ก็จะยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 และใชค้่า t กรณีค่าความแปรปรวนของสองกลุ่มประชากรไม่เท่ากนั 
แต่หากพบวา่ค่า sig จากการทดสอบมากกวา่หรือเท่ากบั 0.05 ก็จะยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 และใชค้่า t กรณี
ค่าความแปรปรวนของสองกลุ่มประชากรเท่ากัน ซ่ึงผลการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน 
(Levene’s Test) และผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าเฉล่ีย(Independent t-test) เป็นดงัตาราง 8 
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ตาราง 8 ผลการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั  
     โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดัระหวา่งพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 
 

 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

  
 จากตาราง 8 จะเห็นไดว้่าในส่วนของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ดา้นความคิดเชิงระบบ ผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความ
แปรปรวนพบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.318 ซ่ึงมากกว่า 0.05 หมายความว่าพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนัมีค่าความแปรปรวนของความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั

ความคดิเหน็ต่อการเป็น 
องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้

Levene'sTest for 
Equality of 
Variances   

ระดบั
การศึก
ษา 

 
t-test for Equality of Means 

  F Sig.     S.D. t df Sig. 

ความคดิเชงิ
ระบบ 

Equal variances 
assumed 

.999 .318 ต ่ากว่าป.ตร ี 4.37 .602 4.801** 398 .000 

Equal variances 
not assumed 

  
ป.ตรแีละ 
สงูกว่า 

4.05 .719    

การเรยีนรูด้ว้ย
การชีน้ า 
ดว้ยตนเอง 

Equal variances 
assumed 

2.137 .145 ต ่ากว่าป.ตร ี 4.40 .588 3.954** 398 .000 

Equal variances 
not assumed 

  
ป.ตรแีละ 
สงูกว่า 

4.15 .663    

ความมุง่ม ัน่ 
สู่ความเป็นเลศิ 

Equal variances 
assumed 

1.325 .250 ต ่ากว่าป.ตร ี 4.32 .697 3.507** 398 .001 

Equal variances 
not assumed 

  
ป.ตรแีละ 
สงูกว่า 

4.06 .784    

แบบจ าลอง
ความคดิ 

Equal variances 
assumed 

7.018** .008 ต ่ากว่าป.ตร ี 4.36 .579 3.796** 396.004 .000 

Equal variances 
not assumed 

  
ป.ตรแีละ 
สงูกว่า 

4.09 .808    

การเรยีนรูท้ างาน 
เป็นทมี 

Equal variances 
assumed 

10.188** .002 ต ่ากว่าป.ตร ี 4.45 .585 2.114* 397.678 .035 

Equal variances 
not assumed 

  
ป.ตรแีละ 
สงูกว่า 

4.31 .738    
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อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงพิจารณาผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความคิดเห็นต่อการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นความคิดเชิงระบบระหวา่งพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั โดยใช ้ค่า 
t กรณีความแปรปรวนเท่ากนั ซ่ึงผลการทดสอบพบวา่มีค่า t เท่ากบั 4.801 และมีค่า sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึง
นอ้ยกวา่ 0.01 จึงสรุปไดว้่าพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความคิดเชิงระบบแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและ
สูงกวา่ปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ดา้นความคิดเชิงระบบมากกวา่พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 ในส่วนของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) ด้านการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าด้วยตนเอง ผลการทดสอบความเท่ากันของค่าความ
แปรปรวนพบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.145 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 หมายความว่าพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนัมีค่าความแปรปรวนของความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จึงพิจารณาผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความคิดเห็นต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเองระหว่างพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนั โดยใช ้ค่า t กรณีความแปรปรวนเท่ากนั ซ่ึงผลการทดสอบพบวา่มีค่า t เท่ากบั 3.954 และมีค่า 
sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 จึงสรุปไดว้า่พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษามีความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ย
ตนเองแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยพนกังานท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเองมากกวา่พนกังานท่ี
มีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 ในส่วนของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ ผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนพบวา่
มีค่า Sig เท่ากบั 0.250 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 หมายความว่าพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีค่าความ
แปรปรวนของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงพิจารณาผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศระหวา่งพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั โดยใช ้ค่า t กรณี
ความแปรปรวนเท่ากนั ซ่ึงผลการทดสอบพบวา่มีค่า t เท่ากบั 3.507 และมีค่า sig เท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ย
กว่า 0.01 จึงสรุปไดว้่าพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
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ตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศมากกวา่พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญา
ตรี 
 ในส่วนของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) ดา้นแบบจ าลองความคิด ผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนพบวา่มีค่า 
Sig เท่ากับ 0.008 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าพนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกันมีค่าความ
แปรปรวนของความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นดงักล่าวต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 จึงพิจารณาผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ด้านแบบจ าลองความคิดระหว่างพนักงานระดับการศึกษาต่างกัน โดยใช้ ค่า t กรณีความ
แปรปรวนไม่เท่ากนั ซ่ึงผลการทดสอบพบวา่มีค่า t เท่ากบั 3.796 และมีค่า sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 
0.01 จึงสรุปไดว้า่พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นแบบจ าลองความคิดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูงกวา่
ปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ดา้นแบบจ าลองความคิดมากกวา่พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 ในส่วนของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม ผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนพบวา่มี
ค่า Sig เท่ากบั 0.002 ซ่ึงน้อยกว่า 0.00 หมายความว่าพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีค่าความ
แปรปรวนของความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นดงักล่าวต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 จึงพิจารณาผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีมระหวา่งพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั โดยใช ้ค่า t กรณีความ
แปรปรวนไม่เท่ากนั ซ่ึงผลการทดสอบพบวา่มีค่า t เท่ากบั 2.114 และมีค่า sig เท่ากบั 0.035 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 
0.05 จึงสรุปไดว้่าพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้านการเรียนรู้ท างานเป็นทีมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและ
สูงกวา่ปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีมมากกวา่พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 
 สมมติฐานข้อที่ 1.4 พนักงานที่มีต าแหน่งงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของบริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานการวจิยัขา้งตน้สามารถน ามาเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
 H0 : พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ไม่แตกต่างกนั 
 H1 : พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 
 
 การวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ 1.4 น้ีกระท าโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ในขั้นตอนแรกเป็นการทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนของ
ค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ระหวา่งพนกังานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัดว้ยค่าสถิติ 
Levene’s test ขั้นตอนท่ีสองเป็นการทดสอบความเท่ากนัของค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ระหว่างพนกังานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัโดยหากผลการทดสอบในขั้นท่ีหน่ึง
พบว่าพนกังานทุกต าแหน่งงานมีค่าความแปรปรวนดงักล่าวเท่ากนั ก็จะท าการทดสอบในขั้นท่ีสองน้ี
ด้วยค่าสถิติ F-test แต่หากผลการทดสอบในขั้นท่ีหน่ึงพบว่าพนักงานทุกต าแหน่งงานมีค่าความ
แปรปรวนดงักล่าวไม่เท่ากันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ก็จะท าการทดสอบในขั้นท่ีสองด้วยค่าสถิติ 
Brown–Forsythe test และหากผลการวิเคราะห์ในขั้นท่ีสองน้ีพบวา่มีพนกังานอยา่งน้อยหน่ึงต าแหน่ง
งานมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้แตกต่างจากต าแหน่งงานอ่ืนๆอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ ก็จะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่เพื่อวิเคราะห์ว่าต าแหน่งงานคู่ใดบ้างท่ีมี
ค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยในขั้นท่ีสามน้ีจะท าการวิเคราะห์โดยใช้
ค่าสถิติ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของค่าความคิดเห็นต่อ
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของทุกต าแหน่งงานมีค่าเท่ากนั หรือค่าสถิติ Dunnett’s T3 ในกรณีท่ีค่า
ความแปรปรวนของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของทุกต าแหน่งงานมีค่าไม่เท่ากนั 
 ในขั้นแรกเป็นการทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนของค่าความคิดเห็นต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ระหว่างพนักงานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัโดยใช้ค่าสถิติ Levene’s Test ซ่ึงมี
สมมติฐานทางสถิติดงัน้ี 
 H0 : ค่าความแปรปรวนของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของทุกกลุ่ม
เท่ากนั 
 H1 : ค่าความแปรปรวนของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของทุกกลุ่มไม่
เท่ากนั 
 หากผลการทดสอบสมมติฐานความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนมีค่า sig จากการทดสอบน้อย
กวา่ 0.05 ก็จะยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 9 
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ตาราง 9 ผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่ง 
     การเรียนรู้ระหวา่งพนกังานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนั 
 

ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1. ความคิดเชิงระบบ 3.116* 2 397 .045 
2. การเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง 2.449 2 397 .088 
3. ความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ .366 2 397 .694 
4. แบบจ าลองความคิด 4.721** 2 397 .009 
5. การเรียนรู้ท างานเป็นทีม .948 2 397 .388 

 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง 9 ผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนของค่าความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นความคิดเชิงระบบ และดา้นแบบจ าลองความคิด พบวา่มีค่า Sig เท่ากบั 0.045 
และ 0.009 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงสรุปไดว้า่พนกังานทุกต าแหน่งงานมีความแปรปรวนของค่าความคิดเห็น
ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นความคิดเชิงระบบ และดา้นแบบจ าลองความคิด แตกต่างกนักนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นจึงตอ้งใช้ค่าสถิติ Brown Forsythe เพื่อทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ระหว่างพนกังานท่ีมีต าแหน่ง
งานต่างกนั ส่วนผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนของค่าความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ และดา้น
การเรียนรู้ท างานเป็นทีม พบวา่มีค่า Sig เท่ากบั 0.088, 0.694 และ 0.388 ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึง
สรุปไดว้่าพนกังานทุกต าแหน่งงานมีความแปรปรวนของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ และดา้นการเรียนรู้ท างาน
เป็นทีม ไม่แตกต่างกนักนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นจึงตอ้งใช้ค่าสถิติ F-test เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ระหวา่งพนกังาน
ท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนั  
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ตาราง 10 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
     ระหวา่งพนกังานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนั 
 

ความคิดเห็นต่อการเป็น 
องคก์ารแห่งการเรียนรู้  

Statistica df1 df2 Sig. 

1. ความคิดเชิงระบบ Brown-Forsythe 10.009** 2 184.083 .000 
2. แบบจ าลองความคิด Brown-Forsythe 2.536 2 185.930 .082 

 

ความคิดเห็นต่อการเป็น 
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS  df MS F-Ratio Sig. 

1. การเรียนรู้ดว้ยการช้ีน า
ดว้ยตนเอง 

ระหวา่งกลุ่ม .812 2 .406 .982 .375 
ภายในกลุ่ม 164.148 397 .413   

รวม 164.960 399    
2. ความมุ่งมัน่สู่ความเป็น
เลิศ 

ระหวา่งกลุ่ม 5.552 2 2.776 4.930** .008 
ภายในกลุ่ม 223.546 397 .563   

รวม 229.097 399    
3. การเรียนรู้ท างานเป็น ระหวา่งกลุ่ม .455 2 .227 .493 .611 
ทีม ภายในกลุ่ม 183.295 397 .462   
 รวม 183.750 399    
 

**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

 จากตาราง 10 ผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ดา้นความคิดเชิงระบบระหวา่งพนกังานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนั พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 
0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 จึงสรุปไดว้า่ พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความคิดเชิงระบบแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ดงันั้นในส่วนของความคิดเห็นต่อการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นความคิดเชิงระบบจึงตอ้งท าการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Dunnett’s T3 โดย
ผลการทดสอบเป็นดงัตาราง 11 และผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศระหว่างพนักงานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนั 
พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.008 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 จึงสรุปไดว้่า พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีความ
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คิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความ
มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ดงันั้น
ในส่วนของความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศจึงตอ้งท าการ
ทดสอบดว้ยค่าสถิติ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) โดยผลการทดสอบเป็นดงัตาราง 12 
ส่วนผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นการ
เรียนรู้ด้วยการช้ีน าด้วยตนเอง ด้านแบบจ าลองความคิด และด้านการเรียนรู้ท างานเป็นทีมระหว่าง
พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนั พบวา่มีค่า Sig เท่ากบั 0.082, 0.375 และ 0.611 ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่ 
0.05 จึงสรุปไดว้า่ พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง ดา้นแบบจ าลอง
ความคิด และดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน  
 
ตาราง 11 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
     ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดัดา้นความคิดเชิงระบบ จ าแนกตามต าแหน่งงานใน 
     องคก์รโดยเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ   Dunnett’s T3   
 

ต าแหน่งงานในองคก์ร X  ฝ่ายผลิต 
4.28 

ฝ่ายผูบ้งัคบับญัชา 
4.11 

ฝ่ายผูบ้ริหาร 
3.85 

ฝ่ายผลิต 4.28 -  .170 
(.200) 

.435** 
(.000) 

ฝ่ายผูบ้งัคบับญัชา 4.11  
 

- .265 
(.070) 

ฝ่ายผูบ้ริหาร 3.85   - 
 

 
**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
 จากตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดัดา้นความคิดเชิงระบบ จ าแนกตามต าแหน่งงาน
ในองค์กรโดยเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี   Dunnett’s T3 พบวา่ ค่า sig ของการทดสอบความแตกต่าง
ระหวา่งกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งพนกังานฝ่ายผลิต กบั พนกังานฝ่ายผูบ้ริหาร มี Probability 
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(p) เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่า .01 หมายความวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งพนกังานฝ่ายผลิต มี
ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดัดา้น
ความคิดเชิงระบบแตกต่างเป็นรายคู่กบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งพนกังานฝ่ายผูบ้ริหาร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งพนกังานฝ่ายผลิต มีความคิดเห็นต่อ
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดัดา้นความคิดเชิงระบบ
นอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งพนกังานฝ่ายผูบ้ริหาร โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย  0.435 
 
ตาราง 12 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
     ของบริษัท โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัดด้านความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ จ าแนกตาม 
     ต  าแหน่งงานในองคก์รโดยเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD 
 

ต าแหน่งงานในองคก์ร X  ฝ่ายผลิต 
4.25 

ฝ่ายผูบ้งัคบับญัชา 
3.95 

ฝ่ายผูบ้ริหาร 
4.13 

ฝ่ายผลิต 4.25 -  .297** 
(.002) 

.113 
(.323) 

ฝ่ายผูบ้งัคบับญัชา 3.95  
 

- -.184 
(.168) 

ฝ่ายผูบ้ริหาร 4.13   - 
 

 
**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
 จากตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดัดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ จ าแนกตาม
ต าแหน่งงานในองคก์รโดยเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบวา่ ค่า sig ของการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต กบั พนักงานฝ่ายผูบ้งัคบับญัชา มี 
Probability (p) เท่ากบั .002 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .01 หมายความวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งพนกังานฝ่าย
ผลิต มีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั
ด้านความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศแตกต่างเป็นรายคู่กบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งพนักงานฝ่าย
ผูบ้งัคบับญัชา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งพนกังานฝ่าย
ผลิต มีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั
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ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศน้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งพนกังานฝ่ายผูบ้งัคบับญัชา 
โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย  0.297 
 
 สมมติฐานข้อที่ 1.5 พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 
 
 สมมติฐานการวจิยัขา้งตน้สามารถน ามาเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
 H0 : พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ไม่แตกต่างกนั 
 H1 : พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 
 
 การวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ 1.5 น้ีกระท าโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ในขั้นตอนแรกเป็นการทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนของ
ค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ระหว่างพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างานต่างกนั
ดว้ยค่าสถิติ Levene’s test ขั้นตอนท่ีสองเป็นการทดสอบความเท่ากนัของค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ระหว่างพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการท างานต่างกนัโดยหากผลการ
ทดสอบในขั้นท่ีหน่ึงพบวา่พนกังานทุกช่วงระยะเวลาในการท างานมีค่าความแปรปรวนดงักล่าวเท่ากนั 
ก็จะท าการทดสอบในขั้นท่ีสองน้ีดว้ยค่าสถิติ F-test แต่หากผลการทดสอบในขั้นท่ีหน่ึงพบวา่พนกังาน
ทุกช่วงระยะเวลาในการท างานมีค่าความแปรปรวนดงักล่าวไม่เท่ากนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ก็จะท า
การทดสอบในขั้นท่ีสองดว้ยค่าสถิติ Brown–Forsythe test และหากผลการวิเคราะห์ในขั้นท่ีสองน้ีพบวา่
มีพนกังานอยา่งนอ้ยหน่ึงช่วงระยะเวลาในการท างานมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้แตกต่างจากช่วงระยะเวลาในการท างานอ่ืนๆ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ก็จะท าการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่เพื่อวเิคราะห์วา่ต าแหน่งงานคู่ใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ โดยในขั้นท่ีสามน้ีจะท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของทุกช่วง
ระยะเวลาในการท างานมีค่าเท่ากนั หรือค่าสถิติ Dunnett’s T3 ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของค่าความ
คิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของทุกช่วงระยะเวลาในการท างานมีค่าไม่เท่ากนั 
 ในขั้นแรกเป็นการทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนของค่าความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ระหวา่งพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างานต่างกนัโดยใชค้่าสถิติ Levene’s Test 
ซ่ึงมีสมมติฐานทางสถิติดงัน้ี 
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 H0 : ค่าความแปรปรวนของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของทุกกลุ่ม
เท่ากนั 
 H1 : ค่าความแปรปรวนของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของทุกกลุ่มไม่
เท่ากนั 
 หากผลการทดสอบสมมติฐานความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนมีค่า sig จากการทดสอบน้อย
กวา่ 0.05 ก็จะยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 13 
 
ตาราง 13 ผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่ง 
     การเรียนรู้ระหวา่งพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างานต่างกนั 
 

ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1. ความคิดเชิงระบบ .993 3 396 .396 
2. การเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง 10.944** 3 396 .000 
3. ความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 1.830 3 396 .141 
4. แบบจ าลองความคิด 1.951 3 396 .121 
5. การเรียนรู้ท างานเป็นทีม 2.249 3 396 .082 

 
**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง 13 ผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนของค่าความคิดเห็นต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านความคิดเชิงระบบ ด้านความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ ด้านแบบจ าลอง
ความคิด และดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.396, 0.141, 0121 และ 0.082 
ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงสรุปไดว้า่พนกังานทุกช่วงระยะเวลาในการท างานมีความแปรปรวนของ
ค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นความคิดเชิงระบบ ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 
ดา้นแบบจ าลองความคิด และดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกนักนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ดงันั้นจึงตอ้งใชค้่าสถิติ F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อ
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ระหวา่งพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างานต่างกนั และผลการทดสอบ
ความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้
ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 จึงสรุปไดว้่าพนกังานทุกช่วง
ระยะเวลาในการท างานมีความแปรปรวนของค่าความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นการ
เรียนรู้ดว้ยการช้ีน าด้วยตนเองแตกต่างกนักนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้นจึงตอ้งใช้
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ค่าสถิติ Brown Forsythe เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ระหวา่งพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างานต่างกนั  
 
ตาราง 14 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
     ระหวา่งพนกังานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนั 
 

ความคิดเห็นต่อการเป็น 
องคก์ารแห่งการเรียนรู้  

Statistica df1 df2 Sig. 

1. การเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง Brown-Forsythe 11.397** 3 210.895 .000 
 
ความคิดเห็นต่อการเป็น 
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS  df MS F-Ratio Sig. 

1. ความคิดเชิงระบบ ระหวา่งกลุ่ม 2.803 3 .934 1.981 .116 
ภายในกลุ่ม 186.757 396 .472   

รวม 189.560 399    
2. ความมุ่งมัน่สู่ความเป็น
เลิศ 

ระหวา่งกลุ่ม 3.965 3 1.322 2.325 .074 
ภายในกลุ่ม 225.132 396 .569   

รวม 229.097 399    
3. แบบจ าลองความคิด ระหวา่งกลุ่ม 6.436 3 2.145 4.137** .007 

ภายในกลุ่ม 205.341 396 .519   
รวม 211.777 399    

4. การเรียนรู้ท างานเป็น ระหวา่งกลุ่ม 2.841 3 .947 2.073 .103 
ทีม ภายในกลุ่ม 180.909 396 .457   
 รวม 183.750 399    

 
**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง 14 ผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าด้วยตนเองระหว่างพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการท างาน
ต่างกนั พบวา่มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 จึงสรุปไดว้า่ พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างาน
ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) 
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จ ากดั ด้านการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าดว้ยตนเองแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐาน ดงันั้นในส่วนของความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้
ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเองจึงตอ้งท าการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Dunnett’s T3 โดยผลการทดสอบเป็นดงัตาราง 
15 และผลการทดสอบความเท่ากนัของค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้น
แบบจ าลองความคิดระหวา่งพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างานต่างกนั พบวา่มีค่า Sig เท่ากบั 0.007 ซ่ึง
น้อยกว่า 0.01 จึงสรุปได้ว่า พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นแบบจ าลองความคิด
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ดงันั้นในส่วนของความ
คิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นแบบจ าลองความคิดจึงตอ้งท าการทดสอบดว้ยค่าสถิติ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) โดยผลการทดสอบเป็นดงัตาราง 16 ส่วนผลการทดสอบ
ความเท่ากนัของค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นความคิดเชิงระบบ ดา้น
ความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ และด้านการเรียนรู้ท างานเป็นทีมระหว่างพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการ
ท างานต่างกนั พบวา่มีค่า Sig เท่ากบั 0.116, 0.074 และ 0.1031 ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงสรุปไดว้า่ 
พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทค
โนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความคิดเชิงระบบ ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ และดา้นการเรียนรู้
ท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
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ตาราง 15 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
     ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดัดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง จ าแนกตาม 
     ระยะเวลาในการท างานในองคก์ร โดยเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ   Dunnett’s T3   
 

ระยะเวลาในการ
ท างาน 

X  ต ่ากวา่ 1 ปี  
4.30 

1 – 5 ปี 
4.31 

6 – 10 ปี 
4.35 

10 ปีข้ึนไป 
3.82 

ต ่ากวา่ 1 ปี  
 

4.30 - 
 

 -.014  
(1.000) 

-.050 
(.998) 

.478** 
(.000) 

1 – 5 ปี 
 

4.31  - 
 

-.036 
(.087) 

.492** 
(.000) 

6 – 10 ปี 
 

4.35   - 
 

.528** 
(.000) 

10 ปีข้ึนไป 
 

3.82    - 
 

 
**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดัดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง จ าแนก
ตามระยะเวลาในการท างานในองคก์ร โดยเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี Dunnett’s T3 พบวา่ ค่า sig ของการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 1 ปี ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 1 - 5 ปี  และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 6 
- 10 ปี กบั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 10 ปีข้ึนไป มี Probability (p) เท่ากบั 0.000 
ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 1 ปี ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 1 - 5 ปี  และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 6 
- 10 ปี มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) 
จ ากดัดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเองแตกต่างเป็นรายคู่กบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาใน
การท างาน 10 ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาใน
การท างานต ่ากวา่ 1 ปี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 1 - 5 ปี  และผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 6 - 10 ปี มีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี 
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เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดัดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเองนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ระยะเวลาในการท างาน 10 ปีข้ึนไป โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย  0.478, 0.492 และ 0.528 ตามล าดบั 
  

ตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
     ของบริษัท โซน่ี  เทคโนโลยี่  (ประเทศไทย) จ ากัดด้านแบบจ าลองความคิด จ าแนกตาม 
     ระยะเวลาในการท างานในองคก์ร โดยเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD 
 

ระยะเวลาในการ
ท างาน 

X  ต ่ากวา่ 1 ปี  
4.33 

1 – 5 ปี 
4.24 

6 – 10 ปี 
4.20 

10 ปีข้ึนไป 
3.87 

ต ่ากวา่ 1 ปี  
 

4.33 - 
 

 .094 
(.363) 

.133 
(.365) 

.467** 
(.001) 

1 – 5 ปี 
 

4.24  - 
 

.039 
(.749) 

.373** 
(.001) 

6 – 10 ปี 
 

4.20   - 
 

.333* 
(.034) 

10 ปีข้ึนไป 
 

3.87    - 
 

 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
 จากตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดัดา้นแบบจ าลองความคิด จ าแนกตามระยะเวลา
ในการท างานในองคก์ร โดยเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบวา่ ค่า sig ของการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 1 ปี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ระยะเวลาในการท างาน 1 - 5 ปี  และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 6 - 10 ปี กับ 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 10 ปีข้ึนไป มี Probability (p) เท่ากบั 0.001, 0.001 และ 
0.034 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่ 1 ปี ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 1 - 5 ปี  และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 6 
- 10 ปี มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) 
จ ากดัดา้นแบบจ าลองความคิดแตกต่างเป็นรายคู่กบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 10 
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ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการท างานต ่า
กวา่ 1 ปี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 1 - 5 ปี  และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลา
ในการท างาน 6 - 10 ปี มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จ ากดัดา้นแบบจ าลองความคิดนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 
10 ปีข้ึนไป โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย  0.467, 0.373 และ 0.333 ตามล าดบั 
  
5.2 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2  พฤติกรรมการท างานของพนักงาน มีความสัมพันธ์ต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของ บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 ในส่วนท่ี 5.2 น้ีประกอบดว้ยผลการทดสอบสมมติฐานยอ่ยตามปัจจยัความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ไดด้งัน้ี 
 
 สมมติฐานข้อที่ 2.1 พฤติกรรมการท างานของพนักงาน มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของ บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ด้านความคิดเชิงระบบ 
 
 สมมติฐานการวจิยัขา้งตน้สามารถน ามาเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
 H0 : พฤติกรรมการท างานของพนักงาน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความคิดเชิงระบบ 
 H1 : พฤติกรรมการท างานของพนกังาน มีความสัมพนัธ์ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความคิดเชิงระบบ 
 
 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานในขอ้น้ี กระท าโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติค่าสถิติค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ท่ี
ระดบัความเช่ือมนั 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า 
2-tailed Sig มีค่าต ่ากวา่ 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติดงักล่าวเป็นดงั ตาราง 17  
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ตาราง 17  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการท างานของพนกังาน กบัความคิดเห็น 
     ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความคิด 
     เชิงระบบ 
 

พฤติกรรมการท างานของพนกังาน n 

ความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้น

ความคิดเชิงระบบ 
ระดบัความ 
สมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

r Prob.(p) 
พฤติกรรมการท างานดา้นความซ่ือสตัย ์ 400 .458** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

พฤติกรรมการท างานดา้นความจริงใจ 400 .254** .000 ค่อนขา้งต ่า เดียวกนั 

พฤติกรรมการท างานดา้นความสามารถ 400 .501** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

พฤติกรรมการท างานดา้นปัญญา 400 .478** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

พฤติกรรมการท างานดา้นวสิยัทศัน์ 400 .624** .000 ค่อนขา้งสูง เดียวกนั 
ภาพรวมพฤติกรรมการท างานของพนกังาน 400 .573** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

 
**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการท างานของพนกังาน กบั
ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้น
ความคิดเชิงระบบ โดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) พบวา่ 
 พฤติกรรมการท างานของพนกังาน กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความคิดเชิงระบบ มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ย
กวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พฤติกรรม
การท างานของพนกังาน มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั 
โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความคิดเชิงระบบ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .573 แสดงว่า ตวัแปรทั้งสองมี
ความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถา้ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรม
การท างานในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นความซ่ือสัตย ์ดา้นความจริงใจ ดา้นความสามารถ ดา้นปัญญา และ
ดา้นวสิัยทศัน์ดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ดา้นความคิดเชิงระบบมากข้ึนในระดบัปานกลาง 
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 พฤติกรรมการท างานดา้นความซ่ือสัตย ์ กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความคิดเชิงระบบ มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000  
ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พฤติกรรมการท างานของพนกังานดา้นความซ่ือสัตย ์มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด ด้านความคิดเชิงระบบ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 
.458 แสดงว่า ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถา้
ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นความซ่ือสัตยดี์ข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่บริษทั โซน่ี 
เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นความคิดเชิงระบบมากข้ึนในระดบัปาน
กลาง 
 พฤติกรรมการท างานดา้นความจริงใจ กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความคิดเชิงระบบ มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000  ซ่ึง
น้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พฤติกรรมการท างานของพนกังานดา้นความจริงใจ มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด ด้านความคิดเชิงระบบ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 
.254 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า กล่าวคือ ถา้
ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นความจริงใจดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่บริษทั โซน่ี 
เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านความคิดเชิงระบบมากข้ึนในระดบั
ค่อนขา้งต ่า  
 พฤติกรรมการท างานดา้นความสามารถ กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความคิดเชิงระบบ มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000  
ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พฤติกรรมการท างานของพนักงานด้านความสามารถ มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความคิดเชิงระบบ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 
.501 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถา้
ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นความสามารถดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่บริษทั โซน่ี 
เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นความคิดเชิงระบบมากข้ึนในระดบัปาน
กลาง  
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 พฤติกรรมการท างานดา้นปัญญา กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความคิดเชิงระบบ มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000  ซ่ึง
น้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พฤติกรรมการท างานของพนกังานดา้นปัญญา มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความคิดเชิงระบบ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .478 แสดงวา่ ตวั
แปรทั้ งสองมีความสัมพันธ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นปัญญาดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านความคิดเชิงระบบมากข้ึนในระดับปานกลาง
 พฤติกรรมการท างานดา้นวิสัยทศัน์ กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความคิดเชิงระบบ มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000  ซ่ึง
น้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พฤติกรรมการท างานของพนกังานดา้นวิสัยทศัน์ มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด ด้านความคิดเชิงระบบ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 
.624 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง กล่าวคือ ถา้
ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นวิสัยทศัน์ดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่บริษทั โซน่ี เทค
โนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นความคิดเชิงระบบมากข้ึนในระดบัค่อนขา้ง
สูง 
 
 สมมติฐานข้อที่ 2.2 พฤติกรรมการท างานของพนักงาน มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของ บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ด้านการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าด้วยตนเอง 
 
 สมมติฐานการวจิยัขา้งตน้สามารถน ามาเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
 H0 : พฤติกรรมการท างานของพนักงาน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง 
 H1 : พฤติกรรมการท างานของพนกังาน มีความสัมพนัธ์ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง 
 
 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานในขอ้น้ี กระท าโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติค่าสถิติค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ท่ี
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ระดบัความเช่ือมนั 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า 
2-tailed Sig มีค่าต ่ากวา่ 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติดงักล่าวเป็นดงั ตาราง 18  
 
ตาราง 18  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการท างานของพนกังาน กบัความคิดเห็น 
     ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ 
     ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง 
 

พฤติกรรมการท างานของพนกังาน n 

ความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้น
การเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ย

ตนเอง 

ระดบัความ 
สมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

r Prob.(p) 
พฤติกรรมการท างานดา้นความซ่ือสตัย ์ 400 .395** .000 ค่อนขา้งต ่า เดียวกนั 

พฤติกรรมการท างานดา้นความจริงใจ 400 .206** .000 ค่อนขา้งต ่า เดียวกนั 

พฤติกรรมการท างานดา้นความสามารถ 400 .500** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

พฤติกรรมการท างานดา้นปัญญา 400 .488** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

พฤติกรรมการท างานดา้นวสิยัทศัน์ 400 .535** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
ภาพรวมพฤติกรรมการท างานของพนกังาน 400 .488** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

 
**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการท างานของพนกังาน กบั
ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้น
การเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง โดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) พบวา่ 
 พฤติกรรมการท างานของพนกังาน กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้านการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าด้วยตนเอง มีค่า Prob.(p) 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ พฤติกรรมการท างานของพนกังาน มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) 
เท่ากบั .488 แสดงว่า ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง 
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กล่าวคือ ถา้ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นความซ่ือสัตย ์ดา้นความ
จริงใจ ดา้นความสามารถ ดา้นปัญญา และดา้นวิสัยทศัน์ดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่บริษทั โซน่ี เทค
โนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเองมากข้ึน
ในระดบัปานกลาง 
 พฤติกรรมการท างานดา้นความซ่ือสัตย ์ กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง มีค่า Prob.(p) 
เท่ากบั 0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ พฤติกรรมการท างานของพนกังานดา้นความซ่ือสัตย ์มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ดว้ย
การช้ีน าดว้ยตนเอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .395 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ค่อนขา้งต ่า กล่าวคือ ถ้าผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นความซ่ือสัตยดี์ข้ึน ก็จะมี
ความคิดเห็นวา่บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้
ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเองมากข้ึนในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 พฤติกรรมการท างานดา้นความจริงใจ กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้านการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าด้วยตนเอง มีค่า Prob.(p) 
เท่ากบั 0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ พฤติกรรมการท างานของพนกังานดา้นความจริงใจ มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ดว้ย
การช้ีน าดว้ยตนเอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .206 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ค่อนข้างต ่า กล่าวคือ ถ้าผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในด้านความจริงใจดีข้ึน ก็จะมี
ความคิดเห็นวา่บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้
ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเองมากข้ึนในระดบัค่อนขา้งต ่า  
 พฤติกรรมการท างานดา้นความสามารถ กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง มีค่า Prob.(p) 
เท่ากบั 0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ พฤติกรรมการท างานของพนกังานดา้นความสามารถ มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ดว้ย
การช้ีน าดว้ยตนเอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .500 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบั
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ปานกลาง กล่าวคือ ถ้าผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในด้านความสามารถดีข้ึน ก็จะมี
ความคิดเห็นวา่บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้
ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเองมากข้ึนในระดบัปานกลาง  
 พฤติกรรมการท างานดา้นปัญญา กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้านการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าด้วยตนเอง มีค่า Prob.(p) 
เท่ากบั 0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ พฤติกรรมการท างานของพนกังานดา้นปัญญา มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน า
ดว้ยตนเอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .488 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ปานกลาง กล่าวคือ ถา้ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในด้านปัญญาดีข้ึน ก็จะมีความคิด
เห็นวา่บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการ
ช้ีน าดว้ยตนเองมากข้ึนในระดบัปานกลาง  
 พฤติกรรมการท างานดา้นวิสัยทศัน์ กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้านการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าด้วยตนเอง มีค่า Prob.(p) 
เท่ากบั 0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ พฤติกรรมการท างานของพนกังานดา้นวิสัยทศัน์ มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการ
ช้ีน าดว้ยตนเอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .535 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ปานกลาง กล่าวคือ ถา้ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นวิสัยทศัน์ดีข้ึน ก็จะมีความคิด
เห็นวา่บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการ
ช้ีน าดว้ยตนเองมากข้ึนในระดบัปานกลาง 
 
 สมมติฐานข้อที่ 2.3 พฤติกรรมการท างานของพนักงาน มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของ บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ด้านความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลศิ 
 
 สมมติฐานการวจิยัขา้งตน้สามารถน ามาเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
 H0 : พฤติกรรมการท างานของพนักงาน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 
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 H1 : พฤติกรรมการท างานของพนกังาน มีความสัมพนัธ์ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 
 
 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานในขอ้น้ี กระท าโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติค่าสถิติค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ท่ี
ระดบัความเช่ือมนั 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า 
2-tailed Sig มีค่าต ่ากวา่ 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติดงักล่าวเป็นดงั ตาราง 19  
 
ตาราง 19  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการท างานของพนกังาน กบัความคิดเห็น 
     ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความมุ่งมัน่ 
     สู่ความเป็นเลิศ 
 

พฤติกรรมการท างานของพนกังาน n 

ความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้น
ความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 

ระดบัความ 
สมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

r Prob.(p) 
พฤติกรรมการท างานดา้นความซ่ือสตัย ์ 400 .483** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

พฤติกรรมการท างานดา้นความจริงใจ 400 .365** .000 ค่อนขา้งต ่า เดียวกนั 

พฤติกรรมการท างานดา้นความสามารถ 400 .484** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

พฤติกรรมการท างานดา้นปัญญา 400 .577** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

พฤติกรรมการท างานดา้นวสิยัทศัน์ 400 .574** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
ภาพรวมพฤติกรรมการท างานของพนกังาน 400 .587** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

 
**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการท างานของพนกังาน กบั
ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้น
ความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ โดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) พบวา่ 
 พฤติกรรมการท างานของพนกังาน กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้านความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 
0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
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วา่ พฤติกรรมการท างานของพนกังาน มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .587 แสดงวา่ ตวั
แปรทั้ งสองมีความสัมพันธ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นความซ่ือสัตย ์ ด้านความจริงใจ ดา้น
ความสามารถ ด้านปัญญา และด้านวิสัยทศัน์ดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นว่าบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศมากข้ึนในระดบัปาน
กลาง 
 พฤติกรรมการท างานดา้นความซ่ือสัตย ์ กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 
0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า พฤติกรรมการท างานของพนกังานดา้นความซ่ือสัตย์ มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็น
เลิศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) 
เท่ากบั .483 แสดงว่า ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง 
กล่าวคือ ถา้ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นความซ่ือสัตยดี์ข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ
มากข้ึนในระดบัปานกลาง 
 พฤติกรรมการท างานดา้นความจริงใจ กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้านความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 
0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า พฤติกรรมการท างานของพนักงานด้านความจริงใจ มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็น
เลิศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) 
เท่ากบั .365 แสดงว่า ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
กล่าวคือ ถา้ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นความจริงใจดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นว่า
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ
มากข้ึนในระดบัค่อนขา้งต ่า  
 พฤติกรรมการท างานดา้นความสามารถ กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 
0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
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วา่ พฤติกรรมการท างานของพนกังานดา้นความสามารถ มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็น
เลิศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) 
เท่ากบั .484 แสดงว่า ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง 
กล่าวคือ ถา้ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นความสามารถดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ
มากข้ึนในระดบัปานกลาง  
 พฤติกรรมการท างานดา้นปัญญา กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้านความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 
0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา่ พฤติกรรมการท างานของพนกังานดา้นปัญญา มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 
.577 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถา้
ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นปัญญาดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นว่าบริษทั โซน่ี เทค
โนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศมากข้ึนในระดบั
ปานกลาง  
 พฤติกรรมการท างานดา้นวิสัยทศัน์ กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้านความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 
0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา่ พฤติกรรมการท างานของพนกังานดา้นวิสัยทศัน์ มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 
.574 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถา้
ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นวิสัยทศัน์ดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่บริษทั โซน่ี เทค
โนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศมากข้ึนในระดบั
ปานกลาง 
 
 สมมติฐานข้อที่ 2.4 พฤติกรรมการท างานของพนักงาน มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของ บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ด้านแบบจ าลองความคิด 
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 สมมติฐานการวจิยัขา้งตน้สามารถน ามาเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
 H0 : พฤติกรรมการท างานของพนักงาน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นแบบจ าลองความคิด 
 H1 : พฤติกรรมการท างานของพนกังาน มีความสัมพนัธ์ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นแบบจ าลองความคิด 
 
 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานในขอ้น้ี กระท าโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติค่าสถิติค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ท่ี
ระดบัความเช่ือมนั 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า 
2-tailed Sig มีค่าต ่ากวา่ 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติดงักล่าวเป็นดงั ตาราง 20  
 
ตาราง 20  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการท างานของพนกังาน กบัความคิดเห็น 
     ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นแบบจ าลอง 
     ความคิด 
 

พฤติกรรมการท างานของพนกังาน n 

ความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้น

แบบจ าลองความคิด 
ระดบัความ 
สมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

r Prob.(p) 
พฤติกรรมการท างานดา้นความซ่ือสตัย ์ 400 .514** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

พฤติกรรมการท างานดา้นความจริงใจ 400 .333** .000 ค่อนขา้งต ่า เดียวกนั 

พฤติกรรมการท างานดา้นความสามารถ 400 .539** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

พฤติกรรมการท างานดา้นปัญญา 400 .610** .000 ค่อนขา้งสูง เดียวกนั 

พฤติกรรมการท างานดา้นวสิยัทศัน์ 400 .649** .000 ค่อนขา้งสูง เดียวกนั 
ภาพรวมพฤติกรรมการท างานของพนกังาน 400 .607** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

 
**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการท างานของพนกังาน กบั
ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้น
แบบจ าลองความคิด โดยใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) พบวา่ 
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 พฤติกรรมการท างานของพนกังาน กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นแบบจ าลองความคิด มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000 ซ่ึง
น้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พฤติกรรมการท างานของพนกังาน มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นแบบจ าลองความคิด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .607 แสดงวา่ ตวัแปร
ทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถา้ผูต้อบแบบสอบถามมี
พฤติกรรมการท างานในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นความซ่ือสัตย ์ ดา้นความจริงใจ ดา้นความสามารถ ดา้น
ปัญญา และดา้นวิสัยทศัน์ดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นแบบจ าลองความคิดมากข้ึนในระดบัปานกลาง 
 พฤติกรรมการท างานดา้นความซ่ือสัตย ์ กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นแบบจ าลองความคิด มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000  
ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พฤติกรรมการท างานของพนกังานดา้นความซ่ือสัตย ์มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด ด้านแบบจ าลองความคิด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 
.514 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถา้
ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นความซ่ือสัตยดี์ข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่บริษทั โซน่ี 
เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นแบบจ าลองความคิดมากข้ึนในระดบั
ปานกลาง 
 พฤติกรรมการท างานดา้นความจริงใจ กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นแบบจ าลองความคิด มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000  ซ่ึง
น้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พฤติกรรมการท างานของพนกังานดา้นความจริงใจ มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด ด้านแบบจ าลองความคิด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 
.333 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า กล่าวคือ ถา้
ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นความจริงใจดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่บริษทั โซน่ี 
เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นแบบจ าลองความคิดมากข้ึนในระดบั
ค่อนขา้งต ่า  
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 พฤติกรรมการท างานดา้นความสามารถ กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นแบบจ าลองความคิด มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000  
ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พฤติกรรมการท างานของพนักงานด้านความสามารถ มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นแบบจ าลองความคิด อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 
.539 แสดงว่า ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถา้
ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นความสามารถดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่บริษทั โซน่ี 
เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นแบบจ าลองความคิดมากข้ึนในระดบั
ปานกลาง  
 พฤติกรรมการท างานดา้นปัญญา กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นแบบจ าลองความคิด มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000  ซ่ึง
น้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พฤติกรรมการท างานของพนกังานดา้นปัญญา มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นแบบจ าลองความคิด อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .610 แสดงวา่ 
ตวัแปรทั้ งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างสูง กล่าวคือ ถ้าผูต้อบ
แบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นปัญญาดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นแบบจ าลองความคิดมากข้ึนในระดบัค่อนขา้งสูง  
 พฤติกรรมการท างานดา้นวิสัยทศัน์ กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นแบบจ าลองความคิด มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000  ซ่ึง
น้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พฤติกรรมการท างานของพนกังานดา้นวิสัยทศัน์ มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด ด้านแบบจ าลองความคิด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 
.649 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง กล่าวคือ ถา้
ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นวิสัยทศัน์ดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่บริษทั โซน่ี เทค
โนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านแบบจ าลองความคิดมากข้ึนในระดับ
ค่อนขา้งสูง 
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 สมมติฐานข้อที่ 2.5 พฤติกรรมการท างานของพนักงาน มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของ บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ด้านการเรียนรู้ท างานเป็นทมี 
 
 สมมติฐานการวจิยัขา้งตน้สามารถน ามาเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
 H0 : พฤติกรรมการท างานของพนักงาน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม 
 H1 : พฤติกรรมการท างานของพนกังาน มีความสัมพนัธ์ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม 
 
 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานในขอ้น้ี กระท าโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติค่าสถิติค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ท่ี
ระดบัความเช่ือมนั 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า 
2-tailed Sig มีค่าต ่ากวา่ 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติดงักล่าวเป็นดงั ตาราง 21  
 
ตาราง 21  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการท างานของพนกังาน กบัความคิดเห็น 
     ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ 
     ท างานเป็นทีม 
 

 พฤติกรรมการท างานของ
พนกังาน 

n 

ความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้น
การเรียนรู้การท างานเป็นทีม 

ระดบัความ 
สมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

r Prob.(p) 
พฤติกรรมการท างานดา้นความซ่ือสตัย ์ 400 .459** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

พฤติกรรมการท างานดา้นความจริงใจ 400 .266** .000 ค่อนขา้งต ่า เดียวกนั 

พฤติกรรมการท างานดา้นความสามารถ 400 .570** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

พฤติกรรมการท างานดา้นปัญญา 400 .526** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

พฤติกรรมการท างานดา้นวสิยัทศัน์ 400 .609** .000 ค่อนขา้งสูง เดียวกนั 
ภาพรวมพฤติกรรมการท างานของพนกังาน 400 .594** .000 ค่อนขา้งสูง เดียวกนั 

 
**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการท างานของพนกังาน กบั
ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้น
การเรียนรู้ท างานเป็นทีม โดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) พบวา่ 
 พฤติกรรมการท างานของพนกังาน กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000 
ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พฤติกรรมการท างานของพนกังาน มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .594 แสดงวา่ ตวั
แปรทั้ งสองมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างสูง กล่าวคือ ถ้าผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นความซ่ือสัตย  ์ ด้านความจริงใจ ดา้น
ความสามารถ ด้านปัญญา และด้านวิสัยทศัน์ดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นว่าบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีมมากข้ึนในระดบัค่อนขา้ง
สูง 
 พฤติกรรมการท างานดา้นความซ่ือสัตย ์ กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 
0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า พฤติกรรมการท างานของพนกังานดา้นความซ่ือสัตย์ มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) 
เท่ากับ .459 แสดงว่า ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง 
กล่าวคือ ถา้ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นความซ่ือสัตยดี์ข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม
มากข้ึนในระดบัปานกลาง 
 พฤติกรรมการท างานดา้นความจริงใจ กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000  
ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พฤติกรรมการท างานของพนกังานดา้นความจริงใจ มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 
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.266 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า กล่าวคือ ถา้
ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นความจริงใจดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่บริษทั โซน่ี 
เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีมมากข้ึนใน
ระดบัค่อนขา้งต ่า  
 พฤติกรรมการท างานดา้นความสามารถ กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 
0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา่ พฤติกรรมการท างานของพนกังานดา้นความสามารถ มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) 
เท่ากบั .570 แสดงว่า ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง 
กล่าวคือ ถา้ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นความสามารถดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม
มากข้ึนในระดบัปานกลาง  
 พฤติกรรมการท างานดา้นปัญญา กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000  
ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พฤติกรรมการท างานของพนกังานดา้นปัญญา มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด ด้านการเรียนรู้ท างานเป็นทีม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 
.526 แสดงว่า ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถา้
ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นปัญญาดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นว่าบริษทั โซน่ี เทค
โนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีมมากข้ึนในระดบั
ปานกลาง  
 พฤติกรรมการท างานดา้นวิสัยทศัน์ กบัความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000  
ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พฤติกรรมการท างานของพนกังานดา้นวิสัยทศัน์ มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 
.609 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง กล่าวคือ ถา้
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ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในดา้นวิสัยทศัน์ดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่บริษทั โซน่ี เทค
โนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีมมากข้ึนในระดบั
ค่อนขา้งสูง 
 
 5.3 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3  ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนักงานมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนักงาน บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จ ากดั 
  
 ในส่วนท่ี 5.3 น้ีประกอบด้วยผลการทดสอบสมมติฐานย่อยตามปัจจยัประสิทธิภาพในการ
ท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ไดด้งัน้ี 
 
 สมมติฐานข้อที่ 3.1 ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน มี
ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนักงาน บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ด้านผลงาน  
 
 สมมติฐานการวจิยัขา้งตน้สามารถน ามาเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
 H0 : ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้น
ผลงาน  
 H1 : ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน มีความสัมพนัธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้น
ผลงาน 
 
 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานในขอ้น้ี กระท าโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติค่าสถิติค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ท่ี
ระดบัความเช่ือมนั 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า 
2-tailed Sig มีค่าต ่ากวา่ 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติดงักล่าวเป็นดงั ตาราง 22  
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ตาราง 22  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
     พนกังาน กบัประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)  
     จ  ากดั ดา้นผลงาน 
 

ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรู้ 

n 
ประสิทธิภาพในการท างาน

เชิงรุกดา้นผลงาน 
ระดบัความ 
สมัพนัธ์ 

ทิศทาง 
r Prob.(p) 

ความคิดเชิงระบบ 400 .540** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
การเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง 400 .396** .000 ค่อนขา้งต ่า เดียวกนั 
ความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 400 .511** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

แบบจ าลองความคิด 400 .495** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

การเรียนรู้ท างานเป็นทีม 400 .567** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
ภาพรวมความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรู้ 

400 .629** .000 ค่อนขา้งสูง เดียวกนั 

 
**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง 22 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของพนักงาน กับประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนักงาน บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นผลงาน โดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) พบวา่ 
 ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน กบัประสิทธิภาพในการท างาน
เชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นผลงาน มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 
0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา่ ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นผลงาน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .629 แสดงวา่ 
ตวัแปรทั้ งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างสูง กล่าวคือ ถ้าผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเร่ืองการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความคิดเชิงระบบ 
การเรียนรู้ด้วยการช้ีน าด้วยตนเอง ความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ แบบจ าลองความคิด และการเรียนรู้
ท างานเป็นทีมดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่มีประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี 
เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นผลงานมากข้ึนในระดบัค่อนขา้งสูง 
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 ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานด้านความคิดเชิงระบบ กับ
ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้น
ผลงาน มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานดา้น
ความคิดเชิงระบบ มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทค
โนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นผลงาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .540 แสดงว่า ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถา้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเร่ืองการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ด้านความคิดเชิงระบบดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นว่ามีประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก 
ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นผลงานมากข้ึนในระดบัปานกลาง 
 ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังานดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ย
ตนเอง กบัประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ดา้นผลงาน มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน
ด้านการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าด้วยตนเอง มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของ
พนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นผลงาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .396 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมี
ความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า กล่าวคือ ถา้ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเร่ืองการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเองดีข้ึน ก็จะมีความคิด
เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ดา้นผลงานมากข้ึนในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังานดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 
กบัประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้น
ผลงาน มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานดา้น
ความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั 
โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นผลงาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .511 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถา้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเร่ืองการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่มีประสิทธิภาพใน
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การท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นผลงานมากข้ึนใน
ระดบัปานกลาง 
 ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนกังานด้านแบบจ าลองความคิด กบั
ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้น
ผลงาน มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.004 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานดา้น
แบบจ าลองความคิด มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนักงาน บริษทั โซน่ี 
เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้านผลงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .495 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถา้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเร่ืองการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นแบบจ าลองความคิดดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นว่ามีประสิทธิภาพในการ
ท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นผลงานมากข้ึนในระดบั
ปานกลาง 
 ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังานดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม กบั
ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้น
ผลงาน มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังานดา้นการ
เรียนรู้ท างานเป็นทีม มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี 
เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้านผลงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .567 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถา้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเร่ืองการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีมดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่มีประสิทธิภาพใน
การท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่  (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นผลงานมากข้ึนใน
ระดบัปานกลาง 

 
 สมมติฐานข้อที่ 3.2 ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน มี
ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนักงาน บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ด้านความสม ่าเสมอในการท างาน 
 
 
 



 

 

119 

 สมมติฐานการวจิยัขา้งตน้สามารถน ามาเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
 H0 : ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความ
สม ่าเสมอในการท างาน 
 H1 : ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน มีความสัมพนัธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความ
สม ่าเสมอในการท างาน 
 
 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานในขอ้น้ี กระท าโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติค่าสถิติค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ท่ี
ระดบัความเช่ือมนั 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า 
2-tailed Sig มีค่าต ่ากวา่ 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติดงักล่าวเป็นดงั ตาราง 23  
 
ตาราง 23  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
     พนกังาน กบัประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)  
     จ  ากดั ดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน 
 

ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรู้ 

n 

ประสิทธิภาพในการท างาน
เชิงรุกดา้นความสม ่าเสมอ

ในการท างาน 
ระดบัความ 
สมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

r Prob.(p) 
ความคิดเชิงระบบ 400 .348** .000 ค่อนขา้งต ่า เดียวกนั 
การเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง 400 .223** .000 ค่อนขา้งต ่า เดียวกนั 
ความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 400 .354** .000 ค่อนขา้งต ่า เดียวกนั 

แบบจ าลองความคิด 400 .355** .000 ค่อนขา้งต ่า เดียวกนั 

การเรียนรู้ท างานเป็นทีม 400 .351** .000 ค่อนขา้งต ่า เดียวกนั 
ภาพรวมความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรู้ 

400 .421** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

 
**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 จากตาราง 23 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของพนักงาน กับประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนักงาน บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน โดยใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบวา่ 
 ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน กบัประสิทธิภาพในการท างาน
เชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน มี
ค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน มี
ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) 
จ ากดั ดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .421 แสดงว่า ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถา้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเร่ืองการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความคิดเชิงระบบ การเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง ความมุ่งมัน่สู่
ความเป็นเลิศ แบบจ าลองความคิด และการเรียนรู้ท างานเป็นทีมดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นว่ามี
ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความ
สม ่าเสมอในการท างาน มากข้ึนในระดบัปานกลาง 
 ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานด้านความคิดเชิงระบบ กับ
ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความ
สม ่าเสมอในการท างาน มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนักงานด้านความคิดเชิงระบบ มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนักงาน 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .348 แสดงวา่ ตวั
แปรทั้ งสองมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต ่ า กล่าวคือ ถ้าผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเร่ืองการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านความคิดเชิงระบบดีข้ึน ก็จะมี
ความคิดเห็นวา่มีประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) 
จ ากดั ดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน มากข้ึนในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังานดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ย
ตนเอง กบัประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การ
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แห่งการเรียนรู้ของพนกังานดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพใน
การท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความสม ่าเสมอในการ
ท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(r) เท่ากบั .223 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
กล่าวคือ ถา้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเร่ืองการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ดว้ย
การช้ีน าดว้ยตนเองดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่มีประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั 
โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความสม ่าเสมอในการท างานมากข้ึนในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังานดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 
กบัประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้น
ความสม ่าเสมอในการท างาน มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของพนกังานดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของ
พนักงาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้านความสม ่าเสมอในการท างาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 
.354 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า กล่าวคือ ถา้
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเร่ืองการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศดี
ข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นว่ามีประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนักงาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความสม ่าเสมอในการท างานมากข้ึนในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนกังานด้านแบบจ าลองความคิด กบั
ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความ
สม ่าเสมอในการท างาน มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.004 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนกังานดา้นแบบจ าลองความคิด มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .355 แสดงวา่ ตวั
แปรทั้ งสองมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต ่ า กล่าวคือ ถ้าผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเร่ืองการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นแบบจ าลองความคิดดีข้ึน ก็จะมี
ความคิดเห็นวา่มีประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) 
จ ากดั ดา้นความสม ่าเสมอในการท างานมากข้ึนในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังานดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม กบั
ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความ
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สม ่าเสมอในการท างาน มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนักงานด้านการเรียนรู้ท างานเป็นทีม มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของ
พนักงาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้านความสม ่าเสมอในการท างาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 
.351 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า กล่าวคือ ถา้
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเร่ืองการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีมดี
ข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นว่ามีประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนักงาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่  
(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความสม ่าเสมอในการท างานมากข้ึนในระดบัค่อนขา้งต ่า 
  
 สมมติฐานข้อที่ 3.3 ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน มี
ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนักงาน บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ด้านการวางแผนงาน 
 
 สมมติฐานการวจิยัขา้งตน้สามารถน ามาเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
 H0 : ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการ
วางแผนงาน 
 H1 : ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน มีความสัมพนัธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการ
วางแผนงาน 
 
 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานในขอ้น้ี กระท าโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติค่าสถิติค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ท่ี
ระดบัความเช่ือมนั 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า 
2-tailed Sig มีค่าต ่ากวา่ 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติดงักล่าวเป็นดงั ตาราง 24  
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ตาราง 24  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
     พนกังาน กบัประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)  
     จ  ากดั ดา้นการวางแผนงาน 
 

ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรู้ 

n 
ประสิทธิภาพในการท างาน
เชิงรุกดา้นการวางแผนงาน 

ระดบัความ 
สมัพนัธ์ 

ทิศทาง 
r Prob.(p) 

ความคิดเชิงระบบ 400 .557** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
การเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง 400 .445** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
ความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 400 .544** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

แบบจ าลองความคิด 400 .546** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

การเรียนรู้ท างานเป็นทีม 400 .577** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
ภาพรวมความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรู้ 

400 .643** .000 ค่อนขา้งสูง เดียวกนั 

 
**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง 24 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของพนักงาน กับประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนักงาน บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการวางแผนงาน โดยใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบวา่ 
 ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน กบัประสิทธิภาพในการท างาน
เชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการวางแผนงาน มีค่า Prob.(p) 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน มีความสัมพนัธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการ
วางแผนงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .643 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ค่อนขา้งสูง กล่าวคือ ถา้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเร่ืองการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในดา้น
ต่างๆ ได้แก่ ความคิดเชิงระบบ การเรียนรู้ด้วยการช้ีน าด้วยตนเอง ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ 
แบบจ าลองความคิด และการเรียนรู้ท างานเป็นทีมดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นว่ามีประสิทธิภาพในการ



 

 

124 

ท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการวางแผนงานมากข้ึน
ในระดบัค่อนขา้งสูง 
 ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานด้านความคิดเชิงระบบ กับ
ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการ
วางแผนงาน มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน
ดา้นความคิดเชิงระบบ มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี 
เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการวางแผนงาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .557 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถา้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเร่ืองการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านความคิดเชิงระบบดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นว่ามีประสิทธิภาพในการ
ท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการวางแผนงานมากข้ึน
ในระดบัปานกลาง 
 ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังานดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ย
ตนเอง กบัประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ดา้นการวางแผนงาน มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนกังานดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก 
ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการวางแผนงาน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .445 แสดงวา่ ตวั
แปรทั้ งสองมีความสัมพันธ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเร่ืองการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเองดี
ข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นว่ามีประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนักงาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการวางแผนงานมากข้ึนในระดบัปานกลาง 
 ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังานดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 
กบัประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้น
การวางแผนงาน มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน
ด้านความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนักงาน 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการวางแผนงาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .544 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมี
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ความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถ้าผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเร่ืองการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นวา่มี
ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการ
วางแผนงานมากข้ึนในระดบัปานกลาง 
 ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนกังานด้านแบบจ าลองความคิด กบั
ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการ
วางแผนงาน มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.004 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน
ดา้นแบบจ าลองความคิด มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซ
น่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการวางแผนงาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .546 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถา้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเร่ืองการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นแบบจ าลองความคิดดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นว่ามีประสิทธิภาพในการ
ท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการวางแผนงานมากข้ึน
ในระดบัปานกลาง 
 ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังานดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม กบั
ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการ
วางแผนงาน มีค่า Prob.(p) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน
ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั 
โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการวางแผนงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .577 แสดงว่า ตวัแปรทั้งสองมี
ความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถ้าผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเร่ืองการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีมดีข้ึน ก็จะมีความคิดเห็นว่ามี
ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการ
วางแผนงานมากข้ึนในระดบัปานกลาง 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน   
 

ตาราง 25 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
  

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใช ้
1. พนกังานท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ และ
ต าแหน่งงานในองคก์รท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความ
คิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี่  (ประเทศไทย) จ ากัด 
แตกต่างกนั 

  

1.1 เพศท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน t-test 
1.2 อายุท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน t-test 
1.3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัท โซน่ี 
เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน t-test 
1.4 ต าแหน่งงานในองค์กรท่ีแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี่  (ประเทศไทย) จ ากัด 
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
 
 
ANOVA  

1.5 ระยะเวลาในการท างานในองคก์รท่ีแตกต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
 
 
ANOVA  

 
 
 
 
 



 

 

127 

ตาราง 24 (ต่อ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใช ้
2 .  พ ฤ ติ ก ร รมก า รท า ง านขอ งพนัก ง าน  มี
ความสัมพนัธ์ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั  
2.1 ดา้นความคิดเชิงระบบ 
2.2 ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง 
2.3 ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 
2.4 ดา้นแบบจ าลองความคิด 
2.5 ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม 

 
 
 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
 
 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 

3. ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของพนกังาน มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพใน
การท างานเชิงรุก ของพนักงาน บริษทั โซน่ี เทค
โนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั  
1. ประสิทธิภาพดา้นผลงาน 
2. ประสิทธิภาพดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน 
3. ประสิทธิภาพดา้นการวางแผนงาน 

 
 
 
 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
 
 
 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 

 



บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาพฤติกรรมของพนกังานท่ีสนบัสนุนการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการ
ท างาน และใหค้วามรู้ ความเขา้ใจท่ีจะสนบัสนุนพนกังาน ให้มีพฤติกรรมและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง
งานในองค์กร และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ท่ีมีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของพนักงานในการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพนัธ์กับการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 

3. เพื่อศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพในการ
ท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

สมมุติฐานการวจิัย 
1. พนักงานท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานและ

ระยะเวลาการท างานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทค
โนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมการท างานของพนกังาน มีความสัมพนัธ์ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 

3.  การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนกังานมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 
 



 

 

129 

 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงัน้ี 

1.1 ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 21 – 30 ปี 
1.1.2.2 31 – 40 ปี 
1.1.2.3 41 ปี ข้ึนไป 

1.1.3 ระดบัการศึกษา 
1.1.3.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
1.1.3.2 ปริญญาตรี 
1.1.3.3 สูงกวา่ปริญญาตรี 

1.1.4 ต าแหน่งงานในองคก์ร 
1.1.4.1 ต าแหน่งพนกังานฝ่ายผลิต 
1.1.4.2 ต าแหน่งพนกังานฝ่ายผูบ้งัคบับญัชา 
1.1.4.3 ต าแหน่งพนกังานฝ่ายผูบ้ริหาร 

1.1.5 ระยะเวลาในการท างาน 
1.1.5.1 ต ่ากวา่ 1 ปี 
1.1.5.2 1 – 5 ปี 
1.1.5.3 6 – 10 ปี 
1.1.5.4 10 ปีข้ึนไป 

1.2 พฤติกรรมการท างานของพนักงานท่ีสนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 

- พฤติกรรมการท างานดา้นความซ่ือสัตย ์
- พฤติกรรมการท างานดา้นความจริงใจ 
- พฤติกรรมการท างานดา้นความสามารถ 
- พฤติกรรมการท างานดา้นปัญญา 
- พฤติกรรมการท างานดา้นวิสัยทศัน์ 
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2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่  
2.1 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่

(ประเทศไทย) จ ากดั 
- ความคิดเชิงระบบ 
- แบบจ าลองความคิด 
- ความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 
- การเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง 
- การเรียนรู้ท างานเป็นทีม 

2.2 ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของ พนักงาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จ ากดั  
      - ประสิทธิภาพทางดา้นผลงาน 
      - ประสิทธิภาพดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน 
      - ประสิทธิภาพดา้นการวางแผนงาน 

 
ขอบเขตของการวจิัย 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานประจ าและพนกังานชัว่คราว บริษทั โซน่ี 
เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยมีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 2,850 คน (แหล่งท่ีมา: ฝ่ายบุคคล
ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

 กลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่พนกังานประจ าและพนกังานชัว่คราว บริษทั โซ
น่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ผูว้ิจยัได้ค  านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เป็นตวัแทน ของ
ประชากรโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane. 1967: 580-581) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ได ้
จ านวนกลุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 350 คน และไดเ้ก็บแบบสอบถามเพิ่มข้ึนอีก 15% เท่ากบั 50 คน รวม
เป็นขนาดตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน 
 โดยใชว้ธีิการไดสุ่้มตวัอยา่งแบบอาศยัความน่าจะเป็น (Probability sampling) ดว้ยวิธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) ผูว้จิยัก าหนดหมายเลขเรียงล าดบัประชากรทั้งหมด 
จากคนท่ี 1 ถึงคนท่ี 2,850 และใชห้ลกัเกณฑ์ในการเลือกตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใส่
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คืน (Without replacement) เม่ือจบัสลากไดห้มายเลขใดประชากรหมายเลขนั้นจะเป็นตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวจิยั จนครบจ านวน 400 คน 
 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นเป็นเคร่ืองมือในการให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล
ปฐมภูมิโดยแบบสอบถามท่ีใชใ้นการสุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยขอ้มูล 4 ส่วนคือ 
 ตอนที ่1 ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน เป็นการสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด ค าถามมีทั้งหมด 5 ขอ้ มีลกัษณะค าถามเป็น
แบบมีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Questions) โดยใหเ้ลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว 
  ขอ้ท่ี 1.1 เพศ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล ประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
  ขอ้ท่ี 1.2 อาย ุใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale)  
  ขอ้ท่ี 1.3 ระดบัการศึกษา ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล ประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale)  
  ขอ้ท่ี 1.4 ต าแหน่งงานในองค์กร ใช้ระดบัการวดัขอ้มูล ประเภทเรียงล าดบั (Ordinal 
Scale) ไดแ้ก่ 
  ขอ้ท่ี 1.5 ระยะเวลาในการท างาน ใช้ระดบัการวดัขอ้มูล ประเภทเรียงล าดบั (Ordinal 
Scale) ไดแ้ก่ 
 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลพฤติกรรมการท างานของพนกังานท่ีสนบัสนุนการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยพฤติกรรมการท างานด้านความ
ซ่ือสัตย ์ดา้นความจริงใจ ดา้นความสามารถ ดา้นปัญญา และดา้นวิสัยทศัน์ ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นค าถามแบบสเกล (Semantic Different Scale) จ านวน 15 ขอ้ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภท
อนัตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดบั โดยก าหนดระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี 
    5 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นในระดบั มากท่ีสุด 
    4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นในระดบั มาก 
    3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นในระดบั ปานกลาง 
    2 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นในระดบั นอ้ย 
    1 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยดา้นความคิดเชิงระบบ ดา้นแบบจ าลองความคิด ดา้นความมุ่งมัน่
สู่ความเป็นเลิศ ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง และดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม ลกัษณะ
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แบบสอบถามเป็นค าถามแบบสเกล (Semantic Different Scale) จ านวน 15 ขอ้ โดยใชร้ะดบัการวดั
ขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดบั โดยก าหนดระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี 
    5 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นในระดบั มากท่ีสุด 
    4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นในระดบั มาก 
    3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นในระดบั ปานกลาง 
    2 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นในระดบั นอ้ย 
    1 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุกของผูต้อบ
แบบสอบถาม ประกอบดว้ยประสิทธิภาพดา้นผลงาน ดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน และดา้น
การวางแผนงาน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นค าถามแบบสเกล (Semantic Different Scale) จ านวน 9 
ขอ้ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดบั โดยก าหนดระดบั
คะแนนดงัต่อไปน้ี 
    5 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นในระดบั มากท่ีสุด 
    4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นในระดบั มาก 
    3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นในระดบั ปานกลาง 
    2 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นในระดบั นอ้ย 
    1 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนระดบั นอ้ยท่ีสุด 

 
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือวจัิย 

 1. ศึกษาขอ้มูลจากต ารา เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
และการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถามท่ีเหมาะสม 
 2. น าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปให้น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์
ปรึกษาท าการตรวจสอบ และเสนอแนะเพิ่มเติม 

  3. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม เพื่อปรับปรุงอีกคร้ังก่อนน าไปทดลองใช ้
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมของพนักงานท่ีสนับสนุน การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด” ผูว้ิจยัได้ด าเนินการศึกษาและเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลดงัน้ี 
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1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดม้าจากการใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน 

2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดม้าจากแหล่งขอ้มูลดงัน้ี 
2.1 ผูว้ิจยัขอค าปรึกษาจากผูบ้ริหารของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) 

จ ากดั เพื่อใหท้ราบถึงวฒันธรรมของบริษทัในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
2.2 ผูว้ิจยัขอค าปรึกษาจากผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลเพื่อให้ทราบจ านวนประชากร และ

เพื่อใหท้ราบความเหมาะสมในการก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการวจิยั 
2.3 การศึกษาคน้ควา้จากต ารา เอกสารวารสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และแหล่งขอ้มูล

ทางอินเทอร์เน็ต 
 

การจัดกระท าและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดจ้ดัท าขอ้มูลโดยด าเนินการดงัน้ี 
 1. น าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได ้มาท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล (Editing) 
ด าเนินการลงรหสั (Coding) โดยน าแบบสอบถามท่ีตรวจถูกตอ้งแลว้มาลงรหสั น าขอ้มูลท่ีลงรหสั
แลว้มาบนัทึกและประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistic Package for Social 
Science for Window Version 15.0) เพื่อวิเคราะห์เชิงพรรณนาและทดสอบสมมุติฐาน ซ่ึงแยกการ
วเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1.1 การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics) 
   1.1.1 น าข้อมูลของผูต้อบแบบสอบถามในแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ซ่ึงเป็น
ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานในดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานในองคก์ร 
และระยะเวลาในการท างาน  มาแจกแจงความถ่ี (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations : SD)  แลว้น ามาสรุปผล 
   1.1.2 น าขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 
และส่วนท่ี 4 ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการท างานของพนกังานท่ีสนับสนุนการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ องคป์ระกอบต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิภาพในการท างานเชิง
รุกของผู ้ตอบแบบสอบถาม มาหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviations : SD)  แลว้น ามาสรุปผล 
  1.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน โดยจะน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS เพื่อทดสอบสมมุติฐานแต่ละขอ้ โดยใชส้ถิติต่าง ๆ ในการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
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1.2.1 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 พนกังานท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ต าแหน่งงานและระยะเวลาการท างานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั ใชส้ถิติ t-test และ  One-Way 
ANOVA (F-test) หรือ Brown-Forsythe  () 

1.2.2 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พฤติกรรมการท างานของพนกังาน มีความสัมพนัธ์ต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัดใช้สถิติค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของ Pearson Product Moment Correlation Coefficient  

1.2.3 สมมติฐานขอ้ท่ี 3  การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานมี
ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพ ในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ใชส้ถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของ Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient   
 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั พฤติกรรมของพนกังานท่ีสนบัสนุนการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคดนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานในองค์กร และระยะเวลาในการท างาน พบว่า 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.20 มีอายุระหวา่ง 21 – 30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 76.50 มีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.00 เป็นพนกังานฝ่ายผลิต 
คิดเป็นร้อยละ 66.80 และมีระยะเวลาในการท างาน 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.80 
  
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานของพนักงานที่สนับสนุนการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการท างานดา้นความซ่ือสัตย ์
ดา้นความสามารถ ดา้นปัญญา และด้านวิสัยทศัน์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.42, 4.32, 4.36 และ 4.33 ตามล าดบั และผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
พฤติกรรมการท างานดา้นความจริงใจ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60  
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 ตอนที ่3 การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนักงาน บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าด้วยตนเอง ด้านแบบจ าลองความคิด และด้านการเรียนรู้
ท างานเป็นทีมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26, 4.21 และ 4.38 ตามล าดบั 
และผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ดา้นความคิดเชิงระบบ และดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 และ 4.17 ตามล าดบั 
  
 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุกของพนักงาน 
บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุกดา้น
ผลงาน และดา้นการวางแผนงานในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 และ 
4.34 ตามล าดบั และผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน
เชิงรุกดา้นความสม ่าเสมอในการท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58  
 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที่ 1  พนักงานที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงานและระยะเวลาการท างานที่แตกต่างกัน มีผลต่อองค์ประกอบต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของบริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 
  
 สมมติฐานข้อที่ 1.1 พนักงานเพศชายและพนักงานเพศหญิงมีองค์ประกอบต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนกังานเพศชายและพนกังานเพศหญิงมีองคป์ระกอบ
ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความคิด
เชิงระบบ ด้านการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าด้วยตนเอง ด้านความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ และด้าน
แบบจ าลองความคิดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน และ
พนกังานเพศชายและพนกังานเพศหญิงมีองคป์ระกอบต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทั 
โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  
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 สมมติฐานข้อที่ 1.2 พนักงานที่มีกลุ่มช่วงอายุต่างกันมีองค์ประกอบต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของบริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนกังานท่ีมีกลุ่มช่วงอายุต่างกนัมีองค์ประกอบต่อการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการ
ช้ีน าดว้ยตนเอง ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ และด้านแบบจ าลองความคิดแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน และพนกังานท่ีมีกลุ่มช่วงอายุต่างกนัมี
องค์ประกอบต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ดา้นความคิดเชิงระบบ และดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  

 
 สมมติฐานข้อที่ 1.3 พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีองค์ประกอบต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีองค์ประกอบต่อ
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความคิดเชิง
ระบบ ด้านการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าด้วยตนเอง ด้านความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ ด้านแบบจ าลอง
ความคิด และดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐาน  
 
 สมมติฐานข้อที่ 1.4 พนักงานที่มีต าแหน่งงานต่างกันมีองค์ประกอบต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของบริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีองค์ประกอบต่อการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความคิดเชิงระบบ 
และดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐาน และพนักงานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีองค์ประกอบต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง ดา้น
แบบจ าลองความคิด และดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
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 สมมติฐานข้อที่ 1.5 พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานต่างกันมีองค์ประกอบต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการท างานต่างกันมี
องค์ประกอบต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง และดา้นแบบจ าลองความคิดแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน และพนักงานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกันมี
องค์ประกอบต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ด้านความคิดเชิงระบบ ด้านความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ และด้านการเรียนรู้ท างานเป็นทีมไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
  
 สมมติฐานข้อที่ 2  พฤติกรรมการท างานของพนักงาน มีความสัมพันธ์ต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของ บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมการท างานของพนกังาน มีความสัมพนัธ์ต่อ
องค์ประกอบต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ดา้นความคิดเชิงระบบ ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ ดา้น
แบบจ าลองความคิด และดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐาน  
 
 สมมติฐานข้อที่ 3  องค์ประกอบต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานมี
ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนักงาน บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า องค์ประกอบต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนกังาน มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโล
ยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นผลงาน ดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน และดา้นการวางแผนงาน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 

การอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมของพนกังานท่ีสนบัสนุนการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
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 1. ข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะส่วนบุคคล 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 21 – 30 ปี มีการศึกษาสูงสุด
ระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานฝ่ายผลิต และมีระยะเวลาในการท างาน 1 – 5 ปี  
 ซ่ึงปัจจุบนับริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัดเป็นฐานการผลิตส าคญัของ
ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มภาพ และเสียง อยา่ง เคร่ืองรับโทรทศัน์สี เคร่ืองเสียง แผงวงจรอิเล็กทรอนิคส์และ
ช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ภายใตแ้บรนด์สินคา้ SONY ท าให้พนกังานของบริษทั โซน่ี เทค
โนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นพนกังานฝ่ายผลิต ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้พนกังาน
ในสายการผลิตน้ีจะมีเพศชายเสียเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งยงัมีช่วงอายุท่ีน้อยและมีระยะเวลาในการ
ท างานน้อยด้วย  เ น่ืองมาจากส่วนใหญ่พนักงานในฝ่ายผลิตจะเพิ่ งส า เ ร็จการศึกษาจาก
สถาบนัการศึกษาต่างๆ ท าใหท้ั้งช่วงอายแุละระยะเวลาในการท างานนอ้ยตามไปดว้ย 
 
 2. ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการท างานของพนักงานที่สนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของพนักงานบริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั  
 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการท างานดา้นความซ่ือสัตย ์
ด้านความสามารถ ด้านปัญญา และด้านวิสัยทศัน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และผูต้อบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการท างานดา้นความจริงใจ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  
 มนุษยเ์ป็นหัวใจส าคญัขององค์การในสถานท่ีท างานหน่ึงๆ นั้นจะประกอบด้วยบุคคล
มากมายมีทั้งท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงานและผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา บุคคลแต่ละคนเหล่าน้ี มี
บุคลิก ลกัษณะนิสัย อารมณ์ ความตอ้งการ ความรู้ และความสามารถท่ีแตกตางกนั เม่ือคนจ านวน
มากมาอยู่ร่วมกนั  ท างานร่วมกนั มกัมีปัญหาและความขดัแยง้เกิดข้ึน ซ่ึงถา้ไม่สามารถแกไ้ขไดก้็
อาจน าไปสู่ภาวะวกิฤตการณ์ ไม่เฉพาะแต่ระหวา่งคู่กรณี หากยงัลุกลามไปถึงทุกคนในองค์การและ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ดงันั้นผูบ้ริหารจึงมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งรู้และเขา้ใจพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษยใ์นองคก์ารวา่เป็นอย่างไร อะไรเป็นสาเหตุให้มนุษย์
แสดงพฤติกรรมเช่นนั้น และเราจะควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์หเ้ป็นไปลกัษณะท่ีอยูร่วมกนัอยา่ง
สร้างสรรคค์วามเจริญใหแ้ก่องคก์ารไดห้รือไม่ ถา้ไดต้อ้งท าอยา่งไร 
  การเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การได้อย่างถ่องแท้นั้ น จะต้องเข้าใจ
พฤติกรรมของมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคลก่อนว่ามีลักษณะอย่างไร มนุษย์แต่ละคนแสดง
พฤติกรรมอยา่งไรบา้ง มีปัจจยัอะไรท่ีท าให้แต่ละคนแสดงพฤติกรรมอยา่งนั้น การศึกษาพฤติกรรม
มนุษยน์ั้นมิไดมี้ความมุ่งหมายเพียงเพื่อความรู้ความเขา้ใจเท่านั้นแต่เรายงัตอ้งการท่ีจะก าหนดแบบ
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ฉบบัหรือควบคุมพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาอีกด้วย ซ่ึงเราสามารถท่ีจะกระท าไดถ้า้เรามีความรู้เร่ือง
พฤติกรรมมนุษยอ์ย่างถูกตอ้ง พฤติกรรมของมนุษย์นั้นจริงๆ แลว้เป็นส่ิงท่ีสลบัซับซ้อนมาก การ
แสดงออกแต่ละอยา่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปัจจยัหลายประการดว้ยกนั 
 
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน บริษัท  
โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าด้วยตนเอง ด้านแบบจ าลองความคิด และด้านการเรียนรู้
ท างานเป็นทีมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นความคิดเชิงระบบ และดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก  
 โดยทกัษะ 5 ประการขา้งต้นนั้น คือส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการริเร่ิมและขยายการเรียนรู้ใน
องคก์ารไดม้ากท่ีสุด ดงัน้ี 
  1. การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เป็นโครงร่างทางแนวความคิดแบบหน่ึง
ส าหรับท าให้แบบแผนต่างๆสมบูรณ์ชดัเจนข้ึน และมนัจะช่วยให้เราก าหนดไดว้่า ท าอย่างถึงจะ
เปล่ียนแปลงแบบแผนพวกนั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
  2. แบบจ าลองความคิด (Mental Models) คือ ขอ้สันนิษฐานท่ีฝังลึกอยู่ในความคิด
ของเราท่ีมีอิทธิพลต่อทรรศนะและการกระท าต่างของเรา ตวัอย่างเช่น แบบจ าลองความคิดหรือ
จินตนาการของเราท่ีเก่ียวกับการเรียนรู้ การท างาน หรือความรักในองค์การจะมีอิทธิพลต่อ
ปฏิสัมพนัธ์และพฤติกรรมของเรา ในสถานการณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัแนวความคิดเหล่านั้น 
  3. การมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery) จะบ่งช้ีถึงความช านาญระดบัสูงใน
เร่ืองหรือทกัษะใดทกัษะหน่ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัความผูกพนัต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีจะน าไปสู่ความ
เช่ียวชาญ หรือความช านาญในงานท่ีท าเป็นพิเศษ 
  4. การเรียนรู้ด้วยการช้ีน าด้วยตนเอง (Self-directed Learning) คือการท่ีทุกคน
ตระหนกัถึงและมีความรับผิดชอบในฐานะผูเ้รียนคนหน่ึงท่ีมีความกระตือรือร้น ทั้งน้ีองคป์ระกอบ
ของการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเองจะประกอบไปดว้ย การรู้จกัลกัษณะในการเรียนรู้ของตนเอง 
ความสามารถในการประเมินความต้องการและสมรรถนะของตนเอง และการเช่ือมโยง
วตัถุประสงคท์างธุรกิจเขา้กบัความจ าเป็นในการเรียนรู้ 
  5. การเรียนรู้ท างานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง การฟังและส่ือสารระดับสูง
ระหว่างบุคคล ซ่ึงตอ้งอาศยัการส ารวจประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและสร้างสรรค์ และตอ้งอาศยั
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ความสามารถในการฟังอยา่งครุ่นคิดพิจารณาเวลาท่ีมีผูท้กัทว้งความเห็นของเรา นอกจากนั้นเราก็
ตอ้งมองให้ออกว่าแบบแผนตางๆ ของการมีปฏิสัมพนัธ์ในทีมอาจส่งเสริมหรือบ่อนท าลายการ
เรียนรู้ได ้ตวัอยา่งเช่น องคก์าร หรือกลุ่มมกัจะมีแบบแผนของการปกป้องตนเองฝังลึกอยูแ่ละถา้เรา
มองไม่ออก หรือมองขา้มแบบแผนประเภทน้ีไปมนัก็จะบ่อนท าลายการเรียนรู้ แต่ถา้เรามองออก
และเปิดเผยมันอย่างสร้างสรรค์ มันก็สามารถเร่งการเรียนรู้ได้ การเรียนรู้ท างานเป็นทีมเป้น
เคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการสร้างการเช่ือมโยง และการประสานการเรียนรู้และการ
ปฏิบติัในท่ีท างาน 
  
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุกของพนักงาน บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุกดา้น
ผลงาน และดา้นการวางแผนงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุกดา้นความสม ่าเสมอในการท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 ประสิทธิภาพในการท างานท่ีดี  อาจจะไม่ได้เป็นเร่ืองของการปรับปรุงงานท่ีใหญ่โต 
หรือมีการ เปล่ียนแปลงทั้งระบบอยา่งใดเลย  อาจจะเป็นเพียงการปรับวิธีการท างานของเราเล็ก ๆ 
นอ้ย ๆ แต่ไดผ้ลผลิตของการท างานสูงข้ึนก็ได ้ เพราะส่ิงท่ีส าคญัของการสร้างประสิทธิภาพในการ
ท างานไม่ได้อิงกับขนาดของการเปล่ียนแปลง  หากแต่เน้นในมิติของความต่อเน่ืองของการ
เปล่ียนแปลงมากกวา่  แต่ตอ้งมีการทบทวนกระบวนการและวิธีการท างานในดา้นต่างๆอย่างเป็น
ระบบ ดงัเช่น ประสิทธิภาพดา้นผลงาน ประสิทธิภาพดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน ตลอดจน 
ประสิทธิภาพดา้นการวางแผนงาน ซ่ึงการท างานของพนกังานในดา้นต่าง ๆจะเป็นไปในทางท่ีเกิด
ประสิทธิภาพ และสร้างผลในการท างานตามเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยู่กบัการพฒันาตวัเอง
อยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมกัจะพร้อมกบัการแข่งขนัอยูเ่สมอ 
 
 5. ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้
 สมมติฐานข้อที่ 1  พนักงานที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงานและระยะเวลาการท างานที่แตกต่างกัน มีผลต่อองค์ประกอบต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของบริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า องค์ประกอบต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความคิดเชิงระบบ เป็นไปตามสมมติฐานส าหรับ
ตวัแปรเพศ ระดับการศึกษา และต าแหน่งงาน ด้านการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าด้วยตนเองและด้าน
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แบบจ าลองความคิด เป็นไปตามสมมติฐานส าหรับตวัแปรเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และระยะเวลา
ในการท างาน ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ เป็นไปตามสมมติฐานส าหรับตวัแปรเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา และต าแหน่งงาน ด้านการเรียนรู้ท างานเป็นทีมเป็นไปตามสมมติฐานส าหรับตวัแปร
ระดบัการศึกษา 
 โดย บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการ
เรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนทัว่ทั้งองค์การและทัว่ทุกระบบ ไม่จ  ากดัว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิง อายุเท่าไร มี
ระดบัการศึกษาใด อยูใ่นต าแหน่งใดในองคก์ร หรือมีระยะเวลาในการท างานในองคก์รนานเท่าใด 
ซ่ึงจะท าให้ให้องค์การไม่เพียงแค่อยู่รอด แต่ยงัมีโอกาสประสบความส าเร็จได้อย่างสูงอีกด้วย 
ดงันั้นบริษทัจึงไดส้นบัสนุนแนวคิด  “การพฒันาองคก์ารดว้ยแนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้” ซ่ึงจะ
พบไดจ้าก ค่านิยมร่วมของบริษทั (Shared values) ท่ีแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนถึงความตอ้งการของ
บริษทัท่ีจะให้พนักงานทุกคนของบริษทัมีค่านิยมในแนวทางของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
เช่น  1) มุ่งมัน่สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ และผลกัดนัการแก้ปัญหา 2) ทุ่มเทเพื่อคุณภาพสูงสุด 3) 
กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 4) รับผิดชอบผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนและด ารงไวซ่ึ้ง
ความสัตยซ่ื์อเท่ียงธรรม 5) มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการอย่างฉับไวและมีวินยั และ 6) เคารพผูอ่ื้นและ
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายของทุกคน โดยยงัให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ซ่ึงจะท าให้การ
เรียนรู้กลายเป็นวฒันธรรมขององค์การในการด าเนินงานเพื่อให้องค์การสามารถแข่งขนัไดอ้ย่าง
ย ัง่ยนื 
    
 สมมติฐานข้อที่ 2  พฤติกรรมการท างานของพนักงาน มีความสัมพันธ์ต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของ บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมการท างานของพนกังาน มีความสัมพนัธ์ต่อ
องค์ประกอบต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ดา้นความคิดเชิงระบบ ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเอง ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ ดา้น
แบบจ าลองความคิด และดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีม  
 กระบวนการทางความคิดในการแปลงส่ิงเร้าออกมาเป็นพฤติกรรมนั้น ในขั้นแรกระบบ
การรับรู้จะท าหน้าท่ีในการรับส่ิงเร้าจากส่ิงแวดล้อมภายนอกร่างกายผ่านทางประสาทสัมผสั 
หลงัจากนั้นจะท าการยอยแปลและกลัน่กรองขอมูล โดยอาศยัประสบการณ์ในอดีตท่ีจดจ าในสมอง
บวกกบัความตอ้งการ ทศันคติและอารมณ์ ความรู้สึกในขณะนั้นแลว้จึงใชว้ิจารณญาณตดัสินวา่จะ
เลือกแสดงพฤติกรรมอยา่งไรในการตอบสนองส่ิงเร้านั้น เม่ือแสดงพฤติกรรมอยา่งไรแลว้ ผลท่ีเกิด
จากพฤติกรรมนั้นจะกลายเป็นขอ้มูลป้อนกลับให้กบัระบบการรับรู้และเก็บสะสมไวใ้นระบบ
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ความจ าอนัเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ ปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบของระบบความคิดแต่ละปัจจยันั้น
มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัอย่างแยกไม่ออก เช่น การเลือกส่ิงเร้าของระบบการรับรู้นั้นส่วนหน่ึง
ข้ึนอยู่กับการเรียนรู้ในอดีตข้ึนอยู่กับอารมณ์ ทัศนคติและความต้องการของคนนั้นด้วย และ
เช่นเดียวกนั ทศันคติ และความตอ้งการของคนก็เป็นผลมาจากการเรียนรู้ ขณะเดียวกนัการเรียนรู้
ต่างๆ ของคนก็เป็นผลของการรับรู้ส่ิงแวดลอ้ม 
 Bloom นกัจิตวิทยา ไดอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ของบุคคล ซ่ึงมี 3 
องคประกอบดงัน้ี 
  - การเปล่ียนแปลงดา้นความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Domain) หมายถึง กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั (1) รู้จ  า (Memory) (2) รู้เขาใจ (Comprehension) (3) รู้น าไปใช ้(Application) 
(4) รู้วิจยัวิเคราะห์ (Analysis) (5) รู้รวบรวมใหม่ (Synthesis) (6) รู้คุณค่า (Evaluation) ซ่ึงท าให้ผู ้
เรียนเกิดความรู้ในเร่ืองเน้ือหาสาระของส่ิงท่ีเรียน ซ่ึงผา่นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในสมอง 
  - การเปล่ียนแปลงดา้นอารมณ์ (Affective Domain) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลง ความรู้สึก ทศันคติ และค่านิยม เม่ือบุคคลได้เรียนรู้ส่ิงใหม่จะท าให้ผูเ้รียน
เกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นจิตใจ ความเช่ือ ความสนใจ 
  - การเปล่ียนแปลงดา้นการปฏิบติั (Psychomotor Domain) หมายถึง กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นความคิด ความเขา้ใจ ความรู้สึก ค่านิยม แลว้จึงไดน้ าส่ิงท่ี
เรียนรู้แลว้ไปปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดทกัษะและความช านาญมากข้ึน 
 การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ตอ้งอาศยัความเขา้ใจและความมุ่งมัน่ ในการท าให้ระบบ
ยอ่ยทั้ง 5 ระบบขององค์การแห่งการเรียนรู้การเรียนรู้น้ีขบัเคล่ือนต่อไปได ้และการสร้างองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ก็ต้องอาศยัความร่วมมือในการวางแผนของคนจากทุกๆ หน้าท่ีงานในองค์การ 
นอกจากน้ีองคก์ารต่างๆ ก็ตอ้งตระหนกัวา่ การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้การเรียนรู้ไม่ใช่สภาวะท่ี
หยุดน่ิง มันจะต้องเปล่ียนแปลงและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา การริเร่ิมต่างๆ เช่น การปรับปรุง
กระบวนการอยา่งต่อเน่ืองเป็นเพียงแค่สวนหน่ึงของเป้าหมายขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ คือทุกคน
ในบริษทัจะต้องเรียนรู้ให้มากท่ีสุด และบ่อยคร้ังท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้เพื่อเพิ่มผลิตผล ทั้งน้ี
หมายความวา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้การเรียนรู้จะตอ้งฝึกฝนและพฒันาทกัษะและหลกัการในการ
เรียนรู้แบบทัว่ทั้งองคก์าร รวมทั้งในส่วนอ่ืนๆ ของสายโซ่ธุรกิจของตนดว้ย  
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 สมมติฐานข้อที่ 3  องค์ประกอบต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานมี
ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนักงาน บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า องค์ประกอบต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนกังาน มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโล
ยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นผลงาน ดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน และดา้นการวางแผนงาน 
 การสร้างวิสัยทศัน์เพื่อการเรียนรู้ เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้
แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ีและอย่างต่อเน่ือง เพื่อร่วมกนัสร้างผลลพัธ์ท่ีองค์กร
ตอ้งการ โดยองคก์รสนบัสนุนใหพ้นกังานทุกคนได้ “คิดใหม่” ไดท้  างานร่วมกนัและเกิดการเรียนรู้
ร่วมกนัเพื่อสร้าง “องคค์วามรู้” ใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ขององคก์ร เป้าหมายส าคญัของการสร้างวิสัยทศัน์ 
ก็เพื่อสร้าง “องคก์รแห่งการเรียนรู้” เป็นการสร้างองคก์รท่ีสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง รวดเร็ว 
สามารถเรียนรู้ถึงส่ิงต่างๆท่ีจะท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 องคก์รท่ีจะพฒันาไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ได ้จะตอ้งพฒันา
องคป์ระกอบหลกั 5 ประการคือ 
 1.ความคิดเชิงระบบ (System Thinking) องค์กรท่ีมีผูบ้ริหาร พนกังานท่ีมีความเก่ง มี
ความสามารถในการคิดก็ตาม แต่องค์กรจ านวนมากก็ยงัไม่ประสบความส าเร็จ สาเหตุส าคญั
ประการหน่ึงก็คือ ผูบ้ริหารและพนกังานยงัขาดกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ คือ ยงัคงมองแบบ
แยกส่วน ไม่มองภาพรวม และอ่านสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ออก องค์กรท่ีจะ
ประสบความส าเร็จได ้ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งพฒันาความสามารถในเร่ืองของ “ความคิดเชิง
ระบบ” คือ มีความสามารถในการมองแบบองคร์วม (Holism) มีความสามารถในการวิเคราะห์ความ
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัของปัจจยัต่างๆ และมีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง  รู้ว่า
องคป์ระกอบต่างๆมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบ ไม่วา่จะเป็นพนกังาน ผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหาร 
เป็นตน้ ลว้นแต่มีผลกระทบซ่ึงกนัและกนั ผลของการเปล่ียนแปลงในองคป์ระกอบต่างๆจะส่งผล
ใหอ้งคป์ระกอบอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนเปล่ียนแปลงไปดว้ย 
 2.ความเช่ืยวชาญเฉพาะตวั (Personal Mastery) ผูบ้ริหารและพนกังานในองค์กรจะตอ้ง
พฒันาความรู้ ทกัษะและความช านาญเฉพาะตวัข้ึน โดยมุ่งสู่ “การเรียนให้รู้จริง” การเรียนรู้จนเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญจะท าใหส้มาชิกขององคก์รสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได ้และรู้ถึงผลลพัธ์ต่างๆท่ี
จะมีผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองคก์ร จึงสามารถป้องกนัปัญหาล่วงหนา้ได ้หรือบริหารจดัการ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ความเช่ียวชาญจะท าให้ผูบ้ริหารและพนกังานมีวิสัยทศัน์ท่ีคมชดัมากข้ึน 
และสามารถรวบรวมพลงังานเพื่อเนน้จุดเฉพาะเร่ืองได ้เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบขององคก์ร 
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 3.ความเช่ือหรือทศันคติ (Mental Model) ความเช่ือหรือทศันคติเป็นกรอบความคิดความ
เช่ือของพนกังานแต่ละคน ท าให้แต่ละคนมองโลกในแง่มุมท่ีแตกต่างกนัไป และมีพฤติกรรมการ
แสดงออกตามความเช่ือนั้นๆ ความเช่ือหรือทศันคติบางอยา่งกลายเป็นอคติส่วนบุคคล กลายเป็น
อุปสรรคต่อการเรียนรู้ ยิ่งสมาชิกในองคก์รมีความเช่ือหรือทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้งมากเท่าใด องคก์รก็
ยิ่งมีโอกาสลม้เหลวมากเท่านั้น ผูบ้ริหารและพนกังานจึงตอ้งมีความเช่ือหรือทศันคติท่ีถูกตอ้ง คิด
อย่างมีเหตุผล เปิดใจกวา้งพอท่ีจะประเมินตนเองตามความเป็นจริง และยอมรับฟังค าวิจารณ์จาก
ผูอ่ื้น เพื่อจะไดน้ ามาปรับปรุงและพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ความเช่ือหรือทศันคติท่ีดีท่ีถูกตอ้งจะ
เกิดข้ึนไดจ้าก “การเรียนรู้” ท่ีจะพฒันาตนเองในทิศทางท่ีถูกตอ้งอยา่งต่อเน่ือง 
 4.การสร้างวิสัยทศัน์ในการพฒันางาน (Building Shared Vision) ส่ิงส าคญัท่ีจะน าพา
องค์กรไปสู่ทิศทางท่ีตอ้งการ และสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ก็คือการท าให้สมาชิกทุกคน
สามารถมองเห็น “ภาพขององค์กรในอนาคต” ได้อย่างชัดเจน พูดง่ายๆว่าตอ้งสร้างวิสัยทศัน์ 
(Vision) ขององคก์รข้ึนมานัน่คือองคก์รท่ีเราอยากจะได ้อยากจะเห็น อยากจะเป็นในอนาคต  เม่ือ
สมาชิกในองคก์รมี “วิสัยทศัน์” ขององค์กรแลว้ ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาตอ้งร่วมกนัถ่ายทอด
วิสัยทศัน์ขององค์กรไปยงัพนักงาน และร่วมกบัพนกังานในการก าหนดแนวทางปฏิบติัในการ
ท างาน และพฒันารูปแบบการท างานให้สามารถบรรลุเป้าหมาย (Gold) และภารกิจ (Mission) ของ
องคก์ร 
 5.การเรียนรู้การท างานเป็นทีม (Team Learning) ผูบ้ริหารและพนักงานต้องสร้าง
บรรยากาศ และส่งเสริมใหส้มาชิกขององคก์รท างานร่วมกนัเป็นทีม ท างานเป็นหมู่คณะ โดยเนน้ใน
เร่ืองของ Team Spirit แทนการเนน้ท่ีปัจเจกบุคคลท่ีส่งเสริมให้เก่งเป็นคนๆไป องคก์รท่ีเนน้การ
ท างานเป็นทีม เม่ือมีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม สมาชิกแต่ละคนในทีมจะเกิดการเรียนรู้ซ่ึงกนัและ
กนั สามารถลดความขดัแยง้หรือความชิงดีชิงเด่นไปในตวัดว้ย 
 องค์ประกอบทั้ง 5 ประการขา้งตน้น้ี เป็นพื้นฐานส าคญัของการสร้างวิสัยทศัน์ เพื่อ
น าไปสู่ “องคก์รแห่งการเรียนรู้” ซ่ึงผูบ้ริหารและพนกังานสามารถจะพฒันาให้เกิดข้ึนได ้ เพราะ
ธรรมชาติของคนลว้นแต่มีวิญญาณของการเรียนรู้ในตงัเองอยู่แลว้ ประเด็นจึงอยู่ท่ีความสามารถ
ของผูบ้ริหารและพนกังานท่ีจะสะกิด “ความอยากเรียนรู้” ของแต่ละคนให้กลายเป็นการเรียนรู้ซ่ึง
กนั เพื่อประโยชน์ขององคก์รเป็นส่วนรวมไดห้รือไม่เท่านั้นเอง องคก์รแห่งการเรียนรู้จะตอ้งเป็น
องคก์รท่ีมีการขยายศกัยภาพของตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อท่ีจะ สร้างสรรคน์ั้นคือ การขยายศกัยภาพ
ของสมาชิกและขององค์กรโดยมุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์กรนั้น ๆ การสร้างวิสัยทศัน์เพื่อ
น าไปสู่ “องคก์รแห่งการเรียนรู้” จึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีท าให้องคก์รมีความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั สามารถอยูร่อดและเติบโตกา้วหนา้ต่อไปได ้ 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
 1. องคก์รควรให้ความส าคญักบัพนกังานกลุ่มเพศหญิง ท่ีมีอายุ 31 ปีข้ึนไป มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีและสูงกวา่ เป็นพนกังานฝ่ายผูบ้งัคบับญัชาและฝ่ายบริหาร และมีระยะเวลาในการ
ท างาน 10 ปีข้ึนไป เน่ืองจากจากผลการวิจยัพบว่า พนักงานกลุ่มน้ีมีองค์ประกอบต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ต ่ากว่าพนกังานในกลุ่ม
อ่ืนๆ อาจจะเกิดจากความสนใจท่ีจะเรียนรู้และพฒันาในเร่ืองต่างๆ ของพนกังานกลุ่มดงักล่าวมีนอ้ย 
ดงันั้นองค์กรควรให้ความส าคญัโดยการจดัการสนับสนุนการอบรม การให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ือง
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ แนวทางในการด าเนินการสู่การเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ เป็นตน้ เพื่อเป็นแนวทางให้พนกังานมีพฤติกรรมในการท างานสอดคลอ้งกบัการ
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2. องค์กรควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้มีปฏิสัมพนัธ์กันมากข้ึน มีการ
ช่วยเหลือและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการท างานร่วมกนัมากข้ึน มีการติดต่อส่ือสารกนัมากข้ึน 
เพื่อให้พนักงานมีการเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น มีความไวว้างใจระหว่างผูร่้วมงาน
ดว้ยกนั เพื่อส่งผลให้องคป์ระกอบต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจากผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการท างานของ
พนักงานท่ีสนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของพนักงาน บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการท างานดา้นความจริงใจ อยูใ่นระดบัมาก  
 3. องค์กรควรมีการจดัอบรมเพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจแก่พนักงานในเร่ืองการคิดเชิง
ระบบมากข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานใหก้บัพนกังาน เพราะการคิดเชิงระบบ เป็นกรอบ
ของแนวความคิดอย่างหน่ึงท่ีช่วยให้เรามองเห็นแบบแผนทั้งหมดไดช้ดัเจนกว่าเดิม ซ่ึงช่วยให้เรา
สามารถเปล่ียนแปลงแบบแผนเหล่านั้นไดดี้ข้ึนได ้ซ่ึงจากผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
องค์ประกอบต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั พบว่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดา้นความคิดเชิงระบบ อยูใ่นระดบัมาก 
 4. ผูบ้ริหารองค์กรควรมีการส่ือสารหรือก าหนดวิสัยทศัน์ขององคก์ร และเป้าหมายใน
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ไม่คลุมเครือ หรือไม่เป็นวิสัยทัศน์ท่ีเกิน
ความสามารถ ยากเกินกว่าท่ีพนกังานจะเขา้ใจและปฏิบติัตามได ้ ซ่ึงจากผลการศึกษาระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโล
ยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
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ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ อยูใ่น
ระดบัมาก  
 5. องค์กรควรมีการตอกย  ้าให้พนกังานเขา้ใจถึงวิสัยทศัน์ขององค์กร ในเร่ืองของ การ
พฒันาองคก์รดว้ยแนวคิดองคก์รแห่งการเรียนรู้ใหเ้พิ่มมากข้ึน โดยอาจใชร้างวลัเป็นแรงจูงใจให้แก่
พนักงานท่ีสามารถปฏิบติังานได้สอดคล้องกบัแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้มากท่ีสุด และ
ผูบ้ริหารองค์กรควรตระหนกัถึงความส าคญัของการส่งเสริมและสนบัสนุนให้องค์กรเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั ซ่ึงจากผลการศึกษาพฤติกรรมการท างานของพนกังานท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
พบว่า พฤติกรรมการท างานดา้นวิสัยทศัน์ มีความสัมพนัธ์ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ในระดบัค่อนขา้งสูง  
 6. องคก์รควรมีการส่งเสริมกิจกรรมท่ีให้พนกังานไดท้  างานร่วมกนั มีการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างกนั ท าให้พนกังานไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการช่วยเหลือกนัภายในทีม โดยส่ิงท่ีจ  าเป็น
และทา้ทายคือ การสร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตรในท่ีท างาน ท าให้พนักงานทุกคนไวเ้น้ือเช่ือใจกนั 
เพราะการเรียนรู้ท างานเป็นทีม เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัยิ่งต่อการสร้างและประสานการเรียนรู้กบัการ
ปฏิบติัในท่ีท างาน เพราะนอกจากจะส่งเสริมให้มีการส่ือสารและการคิดร่วมกนัแล้ว การเรียนรู้
ท างานเป็นทีมยงัท าใหอ้งคก์ารสามารถน าความฉลาดทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นตวัพนกังานแต่ละคนออกมา
ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงจากผลการศึกษาองคป์ระกอบต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของพนกังานท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทค
โนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า องค์ประกอบต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนกังาน
ดา้นการเรียนรู้ท างานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก ของพนกังาน 
บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ในระดบัค่อนขา้งสูง  
 7. องคก์รควรท าการปลูกฝังในเร่ืองของวสิัยทศัน์ เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์ององคก์ร
ใหแ้ก่พนกังานกลุ่มต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชา องคก์รควรให้พนกังานกลุ่มน้ีไดร่้วมกนัสร้างวิสัยทศัน์
และอนาคตขององคก์รร่วมกนั และให้ความรู้ ความเขา้ใจ และความส าคญัของการเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ เพราะจากผลการศึกษา พบว่า พนักงานกลุ่มน้ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดา้นความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศนอ้ยท่ีสุด   
 8. องคก์รควรมีการกระตุน้ให้พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างานในองคก์รตั้งแต่ 10 ปี
ข้ึนไป ได้มีทกัษะในการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าด้วยตนเอง โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าด้วยตนเองว่าประกอบไปด้วย การรู้จกัลกัษณะในการ
เรียนรู้ของตนเอง ความสามารถในการประเมินความตอ้งการและสมรรถนะของตนเอง และการ
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เช่ือมโยงวตัถุประสงค์ทางธุรกิจเขา้กบัความจ าเป็นในการเรียนรู้ เรียนรู้ เพราะจากผลการศึกษา 
พบวา่ พนกังานกลุ่มน้ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดา้นการเรียนรู้
ดว้ยการช้ีน าดว้ยตนเองนอ้ยท่ีสุด 
 9. องคก์รควรมีการสนบัสนุนให้พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างานในองคก์รตั้งแต่ 10 
ปีข้ึนไป ไดมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเสนอแนะทางเลือกการแกปั้ญหาต่างๆ ในการท างานซ่ึงกนั
และกนั เพื่อเสริมสร้างทกัษะดา้นแบบจ าลองความคิด โดยแบบจ าลองความคิดหรือจินตนาการของ
เราท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ การท างาน ในองคก์ารจะมีอิทธิพลต่อปฏิสัมพนัธ์และพฤติกรรมของเรา ใน
สถานการณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัแนวความคิดเหล่านั้น เพราะจากผลการศึกษา พบว่า พนกังานกลุ่มน้ีมี
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดา้นแบบจ าลองความคิดนอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการท างานของพนกังานในดา้นอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เช่น พฤติกรรมดา้นการเรียนรู้ เป็นตน้ 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของพนักงาน เช่น ปัจจยัเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัจจยัเก่ียวกับความพร้อมของ
พนกังานในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงในการศึกษาดงักล่าวอาจจะช่วยให้องค์กรทราบถึง
วธีิการปฏิบติัต่อพนกังานท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่สนบัสนุนต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ได ้
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แบบสอบถาม 
เร่ือง พฤติกรรมของพนักงานทีส่นับสนุน การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามเพื่อการวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ะถูกเก็บเป็นความลบั 
 

************************************************** 
 
ส่วนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวงเล็บ (     ) ใหต้รงกบัสภาพความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 
 
1. เพศ 

(     )   ชาย    (     )   หญิง 
 
2. อาย ุ
   (     )   21 – 30 ปี     (     )   31 – 40 ปี 

(     )   41 ปี ข้ึนไป    
 

3. ระดบัการศึกษา 
(     )   ต  ่ากวา่ปริญญาตรี   (     )   ปริญญาตรี 
(     )   สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

4. ต าแหน่งงานในองคก์ร 
(     )   ต าแหน่งพนกังานฝ่ายผลิต  (     )   ต  าแหน่งพนกังานฝ่ายผูบ้งัคบับญัชา 
(     )   ต  าแหน่งพนกังานฝ่ายผูบ้ริหาร 
 

5. ระยะเวลาในการท างาน 
(     )   ต ่ากวา่ 1 ปี    (     )   1 – 5 ปี 
(     )   6 – 10 ปี    (     )   10 ปีข้ึนไป 
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ส่วนที ่2 พฤตกิรรมการท างานของพนักงานทีส่นบัสนุน การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งตามระดบัความคิดเห็นของท่าน 

พฤตกิรรมการท างานของพนักงานทีส่นับสนุน  
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

ของพนักงาน บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

ไม่แน่ใจ 
 

(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
(1) 

พฤตกิรรมการท างานด้านความซ่ือสัตย์      
1. ท่านมีความซ่ือสตัยท์ั้งต่อผูร่้วมงานและองคก์ร      
2. ท่านมีความซ่ือสตัยใ์นการเปิดกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็น      
3. ท่านมีความซ่ือสตัยใ์นการเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ผูอ่ื้น       
พฤตกิรรมการท างานด้านความจริงใจ      
4. ท่านคิดวา่การเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งไม่ท าใหเ้สียเวลาและไม่เพ่ิมความยุง่ยาก 
     

5. ท่านมีความไวว้างใจระหวา่งผูร่้วมงานในการท างานท าให้
ประสบความส าเร็จในงาน 

     

6. ท่านท าใหผู้อ่ื้นมีความจริงใจท่ีจะท างานร่วมกบัท่าน      

พฤตกิรรมการท างานด้านความสามารถ      
7. ท่านสามารถท างานร่วมกนัและสามารถแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนไดร่้วมกนั 
     

8. ท่านสามารถแสดงความสามารถดว้ยเหตุและผลเพ่ือเป็น
การแกไ้ขปัญหาได ้

     

9. ท่านมีความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบับุคคลใน
สถานการณ์ใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

     

พฤตกิรรมการท างานด้านปัญญา      
10. ท่านไม่ยดึติดวธีิแกไ้ขปัญหาเดิมๆในการท างาน และยนิดี

ยอมรับการเรียนรู้ใหม่ๆ  
     

11. ท่านใชส้ติปัญญาส าหรับทบทวนปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนในการท างานตลอดจนแนวทางแกไ้ข 

     

12. ท่านใชส้ติปัญญาในการปฏิบติังานท่ียากไดเ้ป็นอยา่งดี      
พฤตกิรรมการท างานด้านวสัิยทศัน์      
13. ท่านไดจ้ดัสรรเวลาเพ่ือท าการพฒันางานใหเ้กิดวสิยัทศัน์ใน

การท างานใหม่ๆ 
     

14. ท่านมีความกระตือรือร้นท่ีจะส่ือสารวสิยัทศัน์ขององคก์ร
ใหก้บัผูร่้วมงานทุกคน 

     

15. ท่านมีวสิยัทศัน์และความเช่ือมัน่ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จลุล่วง
ไดต้ามเป้าท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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ส่วนที ่3  การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง ตามระดบัความคิดเห็นของท่าน 

 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของพนักงาน  
บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 

เหน็ด้วย
อย่างยิง่ 
(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

ไม่แน่ใจ 
 

(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
(1) 

ความคดิเชิงระบบ      
1. ท่านเป็นผูท่ี้มีการคิดอยา่งเป็นระบบในการเปล่ียนแปลงและการ

สร้างนวตักรรมใหม่ใหก้บัองคก์ร 
     

2. ท่านมีความสนใจในเร่ืองของการแกปั้ญหา อยา่งเป็นระบบ      
3. ท่านมีการจดักิจกรรม เม่ือมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างใหม่ เพ่ือให้

พนกังานเขา้ใจถึงระบบใหม่ท่ีองคก์ารน ามาใช ้
     

การเรียนรู้ด้วยการช้ีน าด้วยตนเอง      
4. ท่านฝึกตนเองโดยการเขา้ใจถึงระดบัความสามารถและศกัยภาพของ

ตนเองตลอดจนการบริหารงานดว้ยตนเอง 
     

5. ท่านมีการท่ีสนบัสนุนในการเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดเวลา      
6. ท่านเรียนรู้การท างาน โดยการเรียนรู้จากการปฎิบติังานจริง ดว้ยการ

ช้ีน าตนเอง 
     

ความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลศิ      
7. ท่านร่วมกนัสร้างวสิยัทศัน์และอนาคตขององคก์รน้ี      
8. ท่านและเพ่ือนร่วมงานในองคก์รน้ีมีการก าหนดวสิยัทศันร่์วมของ

องคก์รอยา่งชดัเจน 
     

9. ท่านใหค้วามส าคญั ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้และไดรั้บ
ความเขา้ใจจากทั้งองคก์าร 

     

แบบจ าลองความคดิ      
10. แนวคิดใหม่ในการแกไ้ขปัญหาจะถูกผลกัดนัใหเ้กิดข้ึนอยา่ง

อตัโนมติัในองคก์ร 
     

11. ท่านมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเสนอแนะทางเลือกการ
แกปั้ญหาต่างๆไดดี้ 

     

12. ท่านมีการสร้างเสริมโอกาสและมีการน าแนวคิดใหม่ๆมาใช้
สนบัสนุนการเรียนรู้ในองคก์ารแบบจ าลองความคิด 

     

การเรียนรู้ท างานเป็นทมี      
13. ท่านมีขอ้ผิดพลาดและมีการปรับเปล่ียนใหเ้ป็นประสบการณ์เรียนรู้

ในการท างานเป็นทีม 
     

14. ท่านมีการเรียนรู้เป็นทีม และมีการส่ือสารใหเ้กิดความชดัเจนถูกตอ้ง      
15. ท่านมีวฒันธรรมองคก์ร ในการท างานร่วมกนัเป็นทีม      
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ส่วนที ่4 ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุก 
โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง ตามระดบัความคิดเห็นของท่าน 

ประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุกของพนักงาน  
บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

ไม่
แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
(1) 

ประสิทธิภาพด้านผลงาน      
1. ท่านคิดวา่ประสิทธิภาพในการท างานของท่านดีข้ึนเม่ือเทียบกบัอดีต      
2. ท่านคิดวา่ท่านท างานส าเสร็จตามทนัเวลาท่ีก าหนดเสมอ      
3. ท่านคิดวา่ท่านใชท้รัพยากรในองคก์รอยา่งคุม้ค่าท่ีสุด      
ประสิทธิภาพด้านความสม า่เสมอในการท างาน      
4. ท่านคิดวา่จ านวนวนัลาหยดุ ลาป่วยมาสายของท่านมากกวา่เพ่ือน

ร่วมงาน 
     

5. ท่านคิดวา่ระยะเวลาในการปฏิบติังานในแต่ละวนัของท่านมากกวา่
เพ่ือนร่วมงาน 

     

6. ท่านไม่ลาหยดุโดยไม่มีเหตผุลท่ีจ าเป็น      
ประสิทธิภาพด้านการวางแผนงาน      
7. ท่านมีการวางแผนเก่ียวกบัการวางแผนส าหรับการท างานเป็นประจ า      
8. ท่านมีความชดัเจนในการวางแผนและจดักิจกรรมต่างๆในการ

ท างาน 
     

9. ท่านมีก าหนดขั้นตอนและวธีิการปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจนในการ
ปฏิบติังาน 

     

 
                                   

ขอขอบคุณท่านในการตอบแบบสอบถาม 
************************************************* 
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ภาคผนวก ข 
จดหมายขอเชิญผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมอืวจิัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมอืวจิัย 
 
 

รายช่ือ    ต าแหน่งและสถานทีท่ างาน 
 

1.  รองศาสตราจารย ์สุพาดา สิริกุตตา ประธานกรรมการบริหาร 
    หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
    คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 
2.  รองศาสตราจารย ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์ อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวทิยาลยั 
    มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัย่ิอผู้ท าสารนิพนธ์ 
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ประวตัิย่อผู้ท าสารนิพนธ์ 
 
 
ช่ือ ช่ือสกุล   นายเอกริณทร์ เยน็วชิยั 
วนัเดือนปีเกิด   31 สิงหาคม 2523 
สถานท่ีเกิด   กรุงเทพมหานคร 
สถานท่ีอยูปั่จจุบนั 302/9 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพ 10210 
ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานปัจจุบนั พนกังานฝ่ายคุณภาพ 
สถานท่ีท างานปัจจุบนั  บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 

83 ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอิน 
ถนนเอเชีย นครสวรรค ์จงัหวดัอยธุยา 10800 

ประวติัการศึกษา 
พ.ศ. 2539 ประกาศณียบตัรวชิาชีพ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)  

จากสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตนนทบุรี 
พ.ศ. 2541 ประกาศณียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)  

จากสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตนนทบุรี 
พ.ศ. 2545 วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

จากสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พ.ศ. 2554  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บธ.ม) สาขาวชิาการจดัการ 
   จากมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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