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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลที่สงผลตอการประเมิน

ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรู ของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 
และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน บริษัท
แหงหน่ึงในเขตหวยขวาง กับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนพนักงานบริษัท
แหงหน่ึงในเขตหวยขวาง ท่ีปฎิบัติงานในป 2551 จํานวน 100 คน โดยใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง
อนุมาน 
 ผลการวิจัยสรุปไดวา พนักงานสวนใหญ มีอายุ 34 ปข้ึนไป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 – 19,999 บาท มีระดับตําแหนงปฏิบัติการ มีอายุการทํางาน 4 – 6 ป  
มีองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวมอยูในระดับปฏิบัติมาก นอกจากนี้ 
ยังพบวา การประเมินความสามารถขององคการ ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหง
หน่ึงในเขตหวยขวางโดยรวม มีระดับการนํามาปฏิบัติเปนสวนใหญ  
 พนักงานท่ีมีปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลดาน ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูปองคการ 
วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง และในดานการจัดการความรู การแสวงหา การ
สรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช แตกตางกัน อยางมีนัย
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 พนักงานที่มีปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลดานระดับตําแหนงงานแตกตางกัน มีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานพลวัตแหงการเรียนรู 
ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ และ ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผู จัดการ 
พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 พนักงานที่มีปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลดานอายุการทํางานแตกตางกัน มีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูปองคการ 
วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเปนบุคคลรอบรู มี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุม หรือทีมงาน และองคการ โดยมีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 



 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเปนบุคคลรอบรู มี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง โดยมีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเปนบุคคลรอบรู ดานการมี
แบบแผนความคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ดานการเรียนรูเปนทีม และดานการคิดอยางเปน
ระบบ มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของบริษทัดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และ
ชุมชน โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 
  องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเรียนรู เปนทีมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการ
นําไปประยุกตใช โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวมมีความสัมพันธกับการ
ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทการประยุกตใช
เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อิเล็กทรอนิกส โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํามาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 
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The research was aimed to study demographic data affected evaluation on 

organization competency of a company to be the learning organization in Huay Kwang 
District, and to study the relationship between elements of the learning organization of 
employees and evaluation on organization competency of a company to be the learning 
organization in Huay Kwang District. Sample size was 100 employees of a company in 
Huay Kwang District who were working in 2008. Data was gathered through questionnaires.  
Descriptive Statistics and Inferential Statistics were applied for data analysis.    
 The results were as follows: 

 Most employees were older than 34 years of age, holding bachelor degree, having 
average monthly income between 5,000 and 19,999 Baht, in operational level, and having 
duration of work for 4 to 6 years.  The overall elements of the learning organization of 
employees were at high level.  The overall evaluation on organization competency of a 
company to be the learning organization in Huay Kwang District was at practiced level. 

 The difference in employees’ education level influenced the difference in evaluation on 
organization competency of a company to be the learning organization in category of 
organization transformation, vision, culture, strategy and structure; and category of 
knowledge management, questing, creativeness, storing, searching, transferring and 
applying with statistical significance of 0.05 levels.  

 The difference in employees’ position level influenced the difference in evaluation on 
organization competency of a company to be the learning organization in category of 
learning dynamic by individual, group, working team and organization, and category of 
empowering to personnel, manager, employee, customer, partner, supplier and community 
with statistical significance of 0.05 levels. 

 The difference in employees’ duration of work influenced the difference in evaluation on 
organization competency of a company to be the learning organization in category of 
organization transformation, vision, culture, strategy and structure with statistical 
significance of 0.05 levels. 



 The correlation between elements of the learning organization of employees in category 
of personal mastery and evaluation on organization competency of a company to be the 
learning organization in category of learning dynamic by individual, group, working team 
and organization was in positive direction at slightly low level with statistical significance of 
0.05 levels. 

 The correlation between elements of the learning organization of employees in category 
of personal mastery and evaluation on organization competency of a company to be the 
learning organization in category of organization transformation, vision, culture, strategy and 
structure was in positive direction at slightly low level with statistical significance of 0.05 
levels. 

 The correlation between elements of the learning organization of employees in 
categories of personal mastery; mental model; shared vision; team learning; and system 
thinking and evaluation on organization competency of a company to be the learning 
organization in category of empowering to personnel, manager, employee, customer, 
partner, supplier and community was in positive direction at slightly low level with statistical 
significance of 0.05 levels. 

 The correlation between elements of the learning organization of employees in category 
of team learning and evaluation on organization competency of a company to be the 
learning organization in category of knowledge management, questing, creativeness, 
storing, searching, transferring and applying was in positive direction at slightly low level 
with statistical significance of 0.05 levels. 

 The correlation between over all elements of the learning organization of employees 
and evaluation on organization competency of a company to be the learning organization in 
category of technology applications, knowledge-work system, technology learning and 
electronic performance support system was in positive direction at very low level with 
statistical significance of 0.05 levels. 
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เรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง ของ วราภรณ กรแกววัฒนกุล ฉบับน้ีแลว เห็นสมควรรับ
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ประกาศคณุูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี  เน่ืองจากผูวิจัยไดรับความกรุณา และความ
ชวยเหลือเปนอยางดีย่ิงจาก อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ ประธาน และกรรมการควบคุมสารนิพนธ 
รองศาสตราจารยสุพาดา สิริกุตตา รองศาสตราจารย ศิริวรรณ เสรีรัตน ท่ีไดกรุณาเสียสละเวลาอันมี
คา ทุมเทใสใจตอลูกศิษย และงานดานวิชาการอยางไมรูจักเหน็ดเหน่ือย โดยใหคําปรึกษา และ
แนะนําที่มีคุณคา ชวยตรวจสอบ และแกไขขอบกพรองในการจัดทํางานวิจัยน้ีทุกข้ันตอน ซ่ึงเปน
ประโยชนในการทําสารนิพนธฉบับน้ีเปนอยางย่ิง ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณา และขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้  

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย ศิริวรรณ เสรีรัตน และ ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ณักษ กุลิสร ท่ีกรุณาเปนกรรมการเพิ่มเติมในการสอบสารนิพนธ และใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง 
แกไขขอบกพรองตางๆ และกรุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมือ 
อีกทั้งใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําในการวิจัยคร้ังน้ี ดวยความเมตตาเสมอมา 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ทุกทาน ท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหคําแนะนํา 
และประสบการณท่ีดี ไมเพียงเฉพาะดานวิชาการ หากรวมถึงดานคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทํางาน และในชีวิตประจําวัน 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณแมและคุณพอ พี่ชาย และเพื่อนๆ ทุกคนที่มีสวนในการให
กําลังกาย และมอบกําลังใจที่ดี ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา และทํางานวิจัย โดยเสมอ 

คุณประโยชน และความดีอันพึงมีจากสารนิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณ
ของบิดา มารดา บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง บูรพคณาจารยทุกทาน  ท่ีไดอบรมสั่งสอน ช้ีแนะแนวทางที่
ดีและมีคุณคาตลอดมาจนสําเร็จการศึกษา  
 
 
             วราภรณ กรแกววัฒนกุล 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

ในสังคมยุคโลกาภิวัฒนจะพบวา การเปลี่ยนแปลงใหมๆไดเกิดข้ึนตลอดเวลา ความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีมีความรุดหนาอยางรวดเร็ว ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดยอโลกให
เล็กลงทําใหการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล หรือการเรียนรูตางๆสามารถทําไดอยางไรขีดจํากัด 
ดวยเหตุน้ี สงผลใหธุรกิจตางๆ ในปจจุบันตองพัฒนาปรับปรุงตนเองใหทันกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน การแขงขันอาจเปลี่ยนเปนความรวมมือ การสรางพันธมิตรเพื่อแสวงหาผลประโยชนรวมกัน
จึงเปนการเพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพใหกับองคการ ฉะน้ันองคการตางๆจึงไดมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารองคการ จากระบบเดิมสูระบบใหม เชน จากแนวคิดที่มุงเนนดาน
อุตสาหกรรมเปนแนวคิดที่มุงเนนสารสนเทศ จากการเนนความมั่นคง สูการมุงเนนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง จากท่ีเคยใชวิธีการบริหารแบบรวมศูนยอํานาจไปสูการบริหารแบบการกระจายอํานาจ 
มอบความรับผิดชอบและไววางใจกับใหกับบุคลากรระดับลางในการตัดสินใจ จากท่ีเคยให
ความสําคัญทางดานวัตถุเปนหลัก ไดปรับเปลี่ยนเปนการใหความสําคัญทางดานคนและ
ความสัมพันธท่ีดีตอกันมากยิ่งข้ึน โดยทั้งน้ีโลกปจจุบันก็ไมไดแขงขันกันเพียงดานกําลังคนเทาน้ัน 
แตเปนการแขงขันกันดานคุณภาพ ภูมิปญญา ของทรัพยากรมนุษยในองคการดวย 

บริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง เปนบริษัทที่ใหการสนับสนุนในดานการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน มีการจัดการฝกอบรมใหกับพนักงานที่เขามาใหม และมีจัดการฝกความรูเพิ่มเติม
ทักษะใหกับพนักงานอยางตอเน่ือง ดวยเหตุน้ีหากบริษัทมีการรณรงคสงเสริมการเพิ่มพูนความรู
ใหกับพนักงานย่ิงข้ึน หรือมีรูปแบบโครงสรางกระบวนการ หรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการกระจาย
ขอมูลความรูตางๆ รวมทั้งนําสื่อเทคโนโลยีตางๆ ท่ีทางองคการมี มาประยุกตใชใหเหมาะสม ก็จะ
ทําใหเกิดคุณประโยชนแกบริษัท ท้ังดานการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร และงานที่มีคุณภาพ
ย่ิงข้ึน โดยการสรางบุคลากรใหมีคุณสมบัติของคนยุคใหมท่ีเปนที่ตองการขององคการ ไดแก การมี
ภาวะผูนํา (Leadership) มีความสามารถในการนําตนเอง นําทีม นําองคการไปสูความสําเร็จ ความ
มีอัจฉริยภาพสูง (รอบรู-รูรอบ-รูใหเทา-รูใหทัน) ซ่ึงหมายถึงจะตองเปนคนที่รูกวางรูลึก สามารถ
ประยุกตใชปฏิบัติไดจริง มีขีดความสามารถพรอมท้ัง เชิงรับ และเชิงรุก เปนผูมองการณไกลกาวไป
อยางมีทิศทาง มีความคิดความเขาใจเชิงระบบ และเรียนรูรวมกัน สามารถบริหารกิจการใหมีผล
กําไร ประสานผลประโยชนและสรางเครือขายใหกับองคการ ตลอดจนเปนผูมีวินัยแหงตน (Self-
disciplines) (วีรวุธ มาฆะศิรานนท. 2545) 

ปเตอร เอ็ม เซ็งกิ (Peter M. Senge 1990) นักวิชาการดานการเรียนรูในองคการของ 
Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT) ใหแนวคิดวา
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รูปแบบองคการที่จะสามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอมในปจจุบันและอนาคตได คือ องคการแหง
การเรียนรู ซ่ึงเช่ือวาการทํางานในโลกปจจุบันจะเต็มไปดวยการเรียนรูมากขึ้น องคการใดเรียนรูได
เร็วกวาคูแขง จะไดเปรียบในภาวะที่มีการแขงขันสูง ดังน้ันองคการมีหนาที่สรางระบบสนับสนุนการ
เรียนรูในองคการ ดวยการสงเสริมใหบุคคลในองคการมีการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 
นอกจากนี้ มารควารท (Marquardt 1996) ไดเสนอวา ในศตวรรษที่ 21 องคการจะตองปรับเปลี่ยน
ตัวเองใหสามารถไดเปรียบในการแขงขันอยางย่ังยืนในสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงทั้งดานสังคม 
การเมือง และภาวะเศรษฐกิจ โดยการปรับเปลี่ยนสภาพองคการใหมีการเรียนรูท่ีเปนพลวัตในระดับ
บุคคล ทีมงาน และองคการทั้งดานโครงสรางองคการและการบริหารจัดการ รวมทั้งใหมีการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

แนวความคิดองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนหน่ึงในแนวคิดในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย หากบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางน้ี ไดมีการพัฒนารูปแบบขององคการ
โดยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหเปนองคการแหงการเรียนรู นอกจากจะทําใหทุกคนในองคการ
ไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง เปนระบบ และตอเน่ืองแลว ยังชวยใหองคการสามารถปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับเศรษฐกิจในยุค
ปจจุบัน ซ่ึงการกระจายความรู ขอมูลขาวสารตางๆ ตองเปนไปอยางรวดเร็ว และไรขีดจํากัด 
องคการแหงการเรียนรูจึงเปนแนวคิดเชิงกลยุทธของการปองกันปญหา (Proactive) ในระยะยาวเปน
การวางแผนเพื่ออนาคตที่มีการมองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกมิติ ทุกบทบาทภายใตการ
พัฒนาอยางเปนองครวม (Holistic) ดังท่ีชาติชาย ณ เชียงใหม (2545) เสนอวาการบริหารทรัพยการ
มนุษยเปนการบริหารภายใตความไมแนนอนของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของโลก และของ
ประเทศ ความไมแนนอนดานเทคโนโลยี ความตองการของผูรับบริการและลูกคา และที่สําคัญคือ
ความไมแนนอนในคานิยม ทัศนคติ ความรู และทักษะของผูปฏิบัติงาน ภายใตความไมแนนอน
ดังกลาว องคการควรบริหารทรัพยากรมนุษยโดยยึดหลักการกระบวนการเรียนรู น่ันคือการทดลอง
ปฏิบัติและเรียนรูจากผลที่เกิดข้ึนไมวาจะเปนความสําเร็จหรือความผิดพลาด และเรียนรูท้ังจาก
ประสบการณของหนวยงานของตน และของหนวยงานอื่น ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดย
กระบวนการเรียนรูมิไดหมายถึงเฉพาะทัศนคติ หรือรูปแบบการบริหารของผูบริหารเทาน้ัน หากยังมี
ความหมายรวมถึงการสรางความยืดหยุนในกฎระเบียบและกระบวนการปฏิบัติตางๆ ในการพัฒนา
คนในองคการดวย ท้ังน้ีเพื่อใหเกิดการเรียนรูในทุกระดับขององคการอยางเปนระบบ และตอเน่ือง 
นอกจากนี้ บริษัทควรมีการประเมินความสามารถขององคการในดานตางๆ เพื่อเตรียมความพรอม
ใหกับบุคลกร และทรัพยากรของบริษัท เพื่อสนับสนุนการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยมุงเนน
การเรียนรูของคนในองคการ มีการสรางจิตสํานึกในดานการเรียนรูใหแกบุคคลในองคการ ทําใหทุก
คนภายในองคการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน โดยอาศัยความรูและความเขาใจรวมกัน หรือ
การปฏิรูปองคการ สรางวิสัยทัศน การเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร การจัดการความรู การจัดเก็บ การ
สืบคน การถายโอนและการนําเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศมาชวยระบบการจัดเก็บแลถายทอด
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ความรู มีการตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนเพื่อนํามาพิจารณาแกไขแสวงหาแนวทางที่ดี
ตอไป การแปลแนวคิดองคการแหงการเรียนรูท่ีมีลักษณะเชิงนามธรรมใหเปนแนวปฏิบัติท่ีเปน
รูปธรรมน้ัน มณีวรรณ ฉัตรอุทัย (2545) ไดเสนอวาองคการควรมีการสงเสริมการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง (Action Learning) ซ่ึงเปนวิธีการที่ไดรับการยอมรับและถือปฏิบัติกัน ท้ังน้ี สาระสําคัญ
ของการเรียนรูตามแนวคิดน้ีมีนัยสําคัญ 2 ประการคือ การพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 
(Continuous Quality Improvement) และการเรียนรูวิธีการเรียนรู (Learning how to learn) ซ่ึงท้ัง
สองประการนี้ไดเนนถึงความสําคัญกับการไดลงมือปฏิบัติจริงและเรียนรูจากผลที่ไดรับ เพื่อพัฒนา
องคการใหดีย่ิงข้ึนตอไป 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการประเมินความสามารถขององคการในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง วามีปจจัยหรือองคประกอบใดบางที่
สงผลตอความสามารถขององคการในการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู เพื่อจะไดนํา
ปจจัยเหลาน้ันมาชวยสนับสนุนการดําเนินงานของทางบริษัทใหมีประสิทธิภาพ และคุณภาพยิ่งข้ึน
ตอไป 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลที่สงผลตอการประเมินความสามารถขององคการ
ในการเปนองคการแหงการเรียนรู ของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน 
บริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง กับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหง
การเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
1. ใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการประกอบการตัดสินใจในการประเมินความสามารถ

ขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรู 
2. ใชเปนแนวทางในการวางรูปแบบกระบวนการ และจัดกิจกรรม ใหเหมาะสมกับ

ความสามารถขององคการ เพื่อพัฒนาองคการสูองคการแหงการเรียนรูใหกับบริษัทแหงหน่ึงในเขต
หวยขวาง 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษา“การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
บริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง” ไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาคนควาและทําวิจัย ดังน้ี 
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 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 1. ประชากร     
 ประชากรที่ใชในการศึกษาและทําวิจัยคร้ังน้ี ไดแก พนักงานที่ทํางานในบริษัทแหงหน่ึงใน
เขตหวยขวาง ท่ีปฏิบัติงานในป 2551 จํานวน 111 คน โดยมี 7 แผนก ไดแก  

 
1. Sales & Marketing         จํานวนพนักงาน  4  คน 
2. Financial & Accounting            จํานวนพนักงาน  8  คน       
3. Technical                              จํานวนพนักงาน  10 คน 
4. EHS                                     จํานวนพนักงาน  3  คน 
5. Management                          จํานวนพนักงาน  9 คน 
6. Operation                              จํานวนพนักงาน  66 คน 
7. Logistic & Supply Chain           จํานวนพนักงาน  11 คน 

  
  (ท่ีมา : ขอมูลของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง ณ. วันท่ี 25 กรกฎาคม 2551) 

 
 2. กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนพนักงานบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง ท่ี
ปฎิบัติงานในป 2551 ผูวิจัยไดคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางที่ใชเปนตัวแทน ของประชากรโดยใช
สูตรของ Taro Yamane (Yamane.  1967 : 580-581) ใชระดับความเชื่อม่ัน 95% และกําหนดความ
คลาดเคลื่อน 5 % ไดจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 87 คน และไดเพิ่มจํานวนตัวอยาง 15 % เทากับ 
13 คน รวมเปนขนาดตัวอยางทั้งหมด 100 คน  

การเลือกกลุมตัวอยาง 

         การสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified random sampling) เปนการสุมตัวอยาง
แบบอาศัยความนาจะเปน (Probability sampling) โดยสุมตัวอยางจากพนักงานในแตละแผนกโดย
ไมกําหนดสัดสวน (Disproportional) ประชากรพนักงานแผนกนั้นๆ และใชการสุมตัวอยางแบบไม
อาศัยความนาจะเปน (Non-Probability sampling) โดยวิธีการสุมแบบอาศัยความสะดวก 
(Convenience sampling) สุมตัวอยางในแผนกตางๆ ตามจํานวนตัวอยาง จนครบ 100 คน 
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ตัวแปรศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก 

   1.1 ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล 
    1.1.1 อายุ 
     1.1.1.1  18-25 ป 
      1.1.1.2  26-33 ป 
      1.1.1.3  34-41 ป 

   1.1.1.4  42 ปข้ึนไป 
  

    1.1.2 ระดับการศึกษาสูงสุด 
      1.1.2.1  ต่ํากวาปริญญาตรี  
      1.1.2.2  ปริญญาตรี 
                1.1.2.3  สูงกวาปริญญาตรี 
 
    1.1.3 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
      1.1.3.1  5,000 - 19,999 บาท  
      1.1.3.2  20,000 – 34,999 บาท 
      1.1.3.3  35,000 – 49,999 บาท   
      1.1.3.4  50,000 – 64,999 บาท 
      1.1.1.5  มากกวา 65,000 บาทขึ้นไป 
 
    1.1.4  ระดับตําแหนงงานปจจุบัน 
     1.1.4.1  ปฏิบัติการ  
     1.1.4.2  หัวหนางาน  
     1.1.4.3  บริหาร 

 
    1.1.5 อายุการทํางาน 
     1.1.5.1  ต่ํากวาหรือเทากับ 3 ป 
     1.1.5.2  4 - 6 ป 
     1.1.5.3  7 - 9 ป  
     1.1.5.4  10 ปข้ึนไป 
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1.2 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานบริษัทแหงหน่ึงในเขต
หวยขวาง  

    1.2.1  การเปนบุคคลรอบรู (Personal Mastery) 
    1.2.2  การมีแบบแผนความคิด (Mental Model) 
    1.2.3  การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) 
    1.2.4  การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) 
    1.2.5  การคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) 
 
  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก 

2.1 การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
บริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 

    2.1.1 พลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ 
    2.1.2 การปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง 
     2.1.3 การเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพ

พลายเออร และชุมชน 
    2.1.4 การจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน 

การถายโอนและการนําไปประยุกตใช 
    2.1.5 การประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผาน

เทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 

 นิยามศัพทเฉพาะ 

  1. บริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง หมายถึง บริษัทผูประกอบธุรกิจขายแรในการ
ทําเซรามิคในเขตหวยขวาง 
  2. องคการแหงการเรียนรู หมายถึง องคการที่มีความมุงม่ันท่ีจะเพิ่มขีด
ความสามารถของตน มีการสรางสรรคผลงานที่เปนความปรารถนา มีสิ่งใหม ๆ เกิดข้ึน และมีการ
ขยายขอบเขตของแบบแผนของการคิด สามารถสรางแรงบันดาลใจใหม ๆ ไดอยางอิสระ ซ่ึงสมาชิก
ขององคการมีการเรียนรูอยางตอเน่ืองถึงวิธีท่ีจะเรียนรูรวมกัน 
  3. องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน หมายถึง แนวทางที่จะ
บรรลุความเปนองคการแหงการเรียนรูของพนักงานบริษัท รอนดา (ประเทศไทย) จํากัด โดยยึดหลัก
วินัย 5 ประการของ Dr. Senge โดยมีองคประกอบหลัก ดังน้ี 
    3.1 การเปนบุคคลรอบรู (Personal Mastery) หมายถึงพนักงานมีความ

ตองการจะเรียนรูเพื่อยกระดับความสามารถของตนเอง จะตองมีแรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) กลาวคือ จะตองมีความม่ันใจในตัวเอง มุงม่ันในหลักการ
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ของเหตุและผล เพื่อผลักดันใหตนเองพัฒนาเน้ือหาในหนาที่ความรับผิดชอบและ
ขยายขอบเขตความรูออกไป ระดับตอมานําความรูมาพัฒนาใหเปนทักษะในการ
มองเห็นระบบองคการที่ใหญข้ึน มีขอบเขตกวางขวางขึ้น ดวยการเชื่อมโยงตนเองเขา
สูระบบใหญ 

    3.2 การมีแบบแผนความคิด (Mental  Model) หมายถึงการคนหาความ
กระจางชัด โดยพนักงานสามารถจําแนกแยกแยะ ปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน การ
ทําความเขาใจ และการแปลความหมายตาง ๆ เพื่อการตัดสินใจและการกระทําของ
บุคคล 

    3.3  การมีวิสัยทัศนรวมกัน ( Shared Vision) หมายถึง พนักงานแตละคน
จะตองฟงซ่ึงกันและกันโดยที่แตละคนจะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนสวนบุคคล และให
เหตุผลซ่ึงกันและกันเกี่ยวกับสิ่งท่ีอยากทําและสิ่งท่ีเปนไปได วิสัยทัศนจะตองไม
ขัดแยงกับคานิยม หรือวัฒนธรรมขององคการ และพนักงานทุกคนในองคการจะตอง
ไดรับการพัฒนาใหสามารถทําความเขาใจ และมองภาพรวมของวิสัยทัศน และ
วัตถุประสงคขององคการ โดย จุดหมายขององคการแหงการเรียนรู ก็คือผลักดัน
ใหทุกคนมีขอสัญญาหรือพันธกิจโดยอาศัยพื้นฐานจากการมีวิสัยทัศนรวมกัน 

    3.4  การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) หมายถึงการที่บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่
พรอมจะทํางานรวมกันได โดยทีมแหงการเรียนรูจะอาศัยสารสนเทศเพื่อทํางานใน
กลุมคนที่มาจากหลาย ๆ ฝายงาน และมีการเรียนรูจากการปฏิบัติงานดวย ซ่ึงความรู
ใหมจากการปฏิบัติก็จะกลับสูระบบขอมูลขาวสารเปนวงจรตอไป 

    3.5  การคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) หมายถึงการมีความสามารถ
ในการมองแบบองครวม (Holism) ในการวิเคราะหความเกี่ยวของสัมพันธกันของ
ปจจัยตาง ๆ และความสามารถในการวิเคราะหเชิงโครงสราง โดยทั้งผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานจะตองรูวาองคประกอบตางๆ ของบริษัทมีความสัมพันธกันอยางเปน
ระบบ ไมวาจะเปนพนักงาน หัวหนางาน ผูบริหารหนวยงาน อุปกรณตางๆ เปนตน 
ลวนแตมีผลกระทบซึ่งกันและกัน โดยผลของการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบใดๆ จะ
สงผลใหองคประกอบอื่น หรือหนวยงานอื่นเปลี่ยนแปลงไปดวย 

  4. การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรู 
  หมายถึง การวินิจฉัยหาจุดออนจุดแข็งขององคการ โดยตรวจสอบสมรรถนะของ
องคการเกี่ยวกับระบบยอย ท้ัง 5 ดาน (Building the Learning Organization: Michael J. 
Marquardt) ของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง ไดแก 

    4.1 พลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ 
หมายถึง การเรียนรูโดยมีแรงแรงผลัก 3 ดานหลักคือ 1.ระดับของการเรียนรู ไดแก
การเรียนรูของปจเจกบุคคล การเรียนรูของกลุมหรือทีม และการเรียนรูขององคการ 
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2.ประเภทของการเรียนรู ไดแกการเรียนรูเชิงปรับตัว (Adaptive Learning) การ
เรียนรูเชิงคาดการณ (Anticipatory Learning) การเรียนรูเชิงปฏิบัติ (Action 
Learning) 3. ดานทักษะสําหรับการเรียนรู ไดแกกาคิดเชิงบวก (Systems Thinking) 
รูปแบบความคิด (Mental Models) การมุงม่ันสูความเปนเลิศ (Personal Mastery) 
การเรียนรูแบบช้ีนําตนเอง (Self-directed Leaning) การเสวนา (Dialogue)   

4.2 การปฏิรูปองคการ  วิสัยทัศน  วัฒนธรรม  กลยุทธ และโครงสราง 
หมายถึง การกําหนดใหกลุมคนมาทํางานรวมกันอยางมีแบบแผน มีกระบวนการ
ตางๆ เกิดข้ึนและดําเนินไป โดยมีองคประกอบที่สําคัญ 4 อยาง ไดแก วิสัยทัศน 
วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง 

4.3 การเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพ
พลายเออร และชุมชน หมายถึงการเอื้ออํานาจใหบุคลากร ซ่ึงประกอบดวย 
ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน โดยกลุมคนเหลาน้ีลวน
มีคุณคาตอองคการแหงการเรียนรู  

4.4 การจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน 
การถายโอนและการนําไปประยุกตใช หมายถึงการบริหารจัดการความรูของ
องคการโดยใชองคประกอบความรูท้ัง 6 ดาน คือการจัดการความรู การแสวงหา การ
สรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช โดย
องคประกอบเหลาน้ีจะมีปฏิสัมพันธกันแบบเครือขาย  

4.5 การประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผาน
เทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส หมายถึงการใช
ระบบทางเทคโนโลยีชวยสนับสนุนใหคนในองคการเขาถึงความรู และมีการ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศและการเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ในการศึกษาคนควาเร่ือง “การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหง
การเรียนรู ของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง” มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 

 
ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
สมมติฐานการวิจัย 

 
 

 
 

 
ปจจยัดานขอมูลสวนบุคคล 

 
1. อายุ 
2. ระดับการศึกษาสูงสุด 
3. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
4. ระดับตําแหนงงานปจจบุัน 
5. อายุการทํางาน 

 
การประเมินความสามารถขององคการใน
การเปนองคการแหงการเรียนรู ของบริษัท

แหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 
 

1. พลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล 
กลุมหรือทมีงาน และองคการ 

2. การปฏิรูปองคการ วิสัยทศัน 
วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง 

3. การเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ 
พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลาย
เออร และชุมชน 

4. การจัดการความรู การแสวงหา การ
สรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การ
ถายโอนและการนําไปประยุกตใช 

5. การประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบ
สารสนเทศความรู การเรียนรูผาน
เทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 

 
 

 

 
องคประกอบขององคการแหงการ

เรียนรูของพนักงานบริษัทแหงหน่ึงใน
เขตหวยขวาง 

 
1. การเปนบุคคลรอบรู (Personal 

Mastery) 
2. การมีแบบแผนความคิด (Mental 

Model) 
3. การมีวิสัยทศันรวมกัน (Shared 

Vision) 
4. การเรียนรูเปนทีม (Team 

Learning) 
5. การคิดอยางเปนระบบ (Systems 

Thinks) 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 
 1. ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลซ่ึงประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ระดับตําแหนงงานปจจุบัน อายุการทํางานที่แตกตางกันมีการประเมินความสามารถของ
องคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง แตกตางกัน 
 2. องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดยประกอบดวย การเปนบุคคล
รอบรู (Personal Mastery) การมีแบบแผนความคิด (Mental Model) การมีวิสัยทัศนรวมกัน 
(Shared Vision) การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) การคิดอยางเปนระบบ (Systems Thinks) มี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
แหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมุงศึกษา   เร่ือง การประเมินความสามารถขององคการในการเปน
องคการแหงการเรียนรู ของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง โดยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ ตามหัวขอตอไปน้ี 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู 

1. ความเปนมาของแนวคิดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู 
2. ความหมายขององคการแหงการเรียนรู 
3. แนวคิดสําคัญขององคการแหงการเรียนรู 
4. การเรียนรูในองคการ 
5. องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู 
6. แนวทางที่จะพัฒนาบริษัทใหเปนองคการแหงการเรียนรู 

 2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

1. แนวคิดเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรู 
 1.1 ความเปนมาของแนวคิดเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรู 
 แนวคิดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู(Learning Organization) เปนการเปลี่ยนกรอบ

แนวคิดใหม จากองคการแบบดั้งเดิม โดยในชวงศตวรรษแรก เวเบอร (Weber : 1947) กลาวถึง
ธรรมชาติขององคการแบบราชการ (Bureaucratic Organization) เนนเร่ืองเหตุผล และ
ประสิทธิภาพ ตอมาระยะกลางของศตวรรษดรักเกอร (Drucker. 1964) เสนอแนวคิดองคการที่เนน
ผลงาน (Performance based Organization) เปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับผลลัพธ และ
ประสิทธิผล ตอมาผลงานทาง วิชาการที่เขียนโดยคริส อารกิส (Chris Argyris) ศาสตราจารยดาน
จิตวิทยาของมหาวิทยาลัยฮาวารด และโดนัลด สชอน (Donaid Schon) ศาสตราจารยดานปรัชญา
แหง Masssachusetts Institute of Technology (MIT) ไดแตงหนังสือ Organizational Learning: A 
theory of action perspective (1978) ซ่ึงเปนตําราเลมแรกขององคการแหงการเรียนรู ไดมีการใช
คําวา การเรียนรูในองคการ (Organization Learning หรือ OL) ซ่ึงอาจจะมุงหมายถึงการเรียนรู
ท้ังหลายที่เกิดข้ึนในองคการ (วีระวัฒน ปนนิตามัย. 2540: 46) ตอมาในชวงป ค.ศ. 1990  ผูท่ีมี
บทบาทในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดองคการแหงการเรียนรู และเขียนผลงานเผยแพรจน
เปนที่ยอมรับคือ ปเตอร เอ็ม เซ็งกิ (Peter M. Senge) ศาสตราจารยของสถาบัน MIT แหง
สหรัฐอเมริกา ไดเขียนหนังสือช่ือ The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning 
Organization (1990) ในหนังสือเลมน้ี เซ็งกิ(Senge) ใชคําวา Learning Organization หรือ LO 
แทน Organization Learning หรือ OL และไดจัดตั้งศูนยศึกษาองคการแหงการเรียนรูข้ึนจากการ
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ประชุมปฏิบัติการ ใหแก บริษัท องคการชั้นนําตางๆที่ Slogn School of Management MIT ในป 
1994 ไดเขียนหนังสือช่ือ The Fifth Discipline Fieldbook Strategies and Tools for Building a 
Learning Organization เพื่อใหขอแนะนําสนับสนุนแนวปฏิบัติกวางๆที่สงเสริมใหมีการเรียนรูใน
องคการในรูปแบบตางๆ และในป 1998 ไดเขียนหนังสืออีกเลมช่ือ The Fifth Discipline Challenge: 
Mastering the Twelve Challenges to Change in Learning Organization (1998)   
 

 1.2 ความหมายขององคการแหงการเรียนรู 
 ความหมายขององคการแหงการเรียนรูไดมีนักการศึกษากลาวไวดังน้ี 
 เซ็งกิ(Senge .1990:1) ไดกลาวถึงความหมายขององคการแหงการเรียนรูวา หมายถึง

องคการท่ีบุคลากรในองคการน้ันมุงม่ันท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถของตน มีการสรางผลงานที่เปน
ความปรารถนาเปนที่ซ่ึงมีสิ่งใหมๆเกิดข้ึน และมีการขยายขอบเขตแบบแผนการคิด ซ่ึงสามารถสราง
แรงบันดาลใจใหมๆไดอยางอิสระ และเปนสิ่งซ่ึงสมาชิกขององคการมีการเรียนรูอยางตอเน่ืองถึง
วิธีการที่จะเรียนรูรวมกับคนอื่น และวิธีการที่จะเรียนรูไปดวยกันทั้งองคการ เพคเลอร เบอรกอยน 
และบอยเดลล (Peadler Burgoyne; & Boydell. 1991: 1-2) ไดใหความหมายองคการแหงการ
เรียนรูไววาหมายถึงองคการที่อํานวยความสะดวกในการเรียนรูแกสมาชิกทุกคน เปนองคการท่ี
ปฏิรูปตนเองอยางตนเน่ืองโดยตองสรางบรรยากาศในการเรียนรูดวยตนเองของพนักงานดวย 
 เพดเลอร เบอรกอยน และ บอยเดล (Pedler Bergoyne; & Boydell. 1991) กลาววา 
องคการแหงการเรียนรู หมายถึง องคการที่สงเสริมการเรียนรูของสมาชิกทุกๆ คน และมักจะมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการอยางตอเน่ือง 
 ดี เกส (De Geus.  1991, 1997) องคการแหงการเรียนรู หมายถึง กระบวนการที่ทีม
บริหารเปลี่ยนรูปแบบความคิดอานที่เขามีตอองคการ ตอตลาด และตอคูแขง ในป 1997 ผูบริหาร
เห็นวาองคการที่มีชีวิต (Living Company) คือองคการที่อนุรักษนิยมดานการเงิน ท่ีพนักงานระบุวา
ตนเปนสวนหน่ึงขององคการ มีการบริหารงานที่อดทนตอความหลากหลาย ความแตกตาง และไว
ตอความเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดลอม เปนองคการที่ไมเนนดานเศรษฐศาสตร แตเนนท่ีคน 
 คิม ดี เอส (Kim, D.H. 1993) กลาววา องคการแหงการเรียนรู หมายถึง การเพิ่มพูน
ความสามารถขององคการเพื่อใหบังเกิดการกระทําที่มีประสิทธิผล 
 ดิกซอน เอ็น (Dixon, N. 1994) กลาววา องคการแหงการเรียนรูหมายถึง การจงใจใช
กระบวนการเรียนรูท้ังในระดับบุคคล กลุม และระบบขององคการ เพื่อการปรับเปลี่ยนองคการไปใน
ทิศทางที่ตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนรวมสวนไดสวนเสียจององคการ 
 เบอรเนต ซี เค (Barnett, C.K. 1994) กลาววา องคการแหงการเรียนรู หมายถึง 
กระบวนการเชิงประสบการณท่ีมุงสรางองคความรูเกี่ยวกับความสัมพันธของการกระทําและผล
จากน้ันนําเขาสูงานกิจวัตรปลูกฝงไวใน “ความทรงจํา” ขององคการ เพื่อชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ท้ังหลายของผูเรียนรู ผูปฏิบัติงานในองคการ 
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 รอส อาร สมิท โรเบอรท และไคลเนอร (Ross, R.; Smith, B.; Roberts, C; & Kleiner, B. 
1994) กลาววา องคการแหงการเรียนรู หมายถึง การทดสอบประสบการณอยางตอเน่ือง และเปน
การเปลี่ยนแปลงประสบการณใหเปนองคความรูท่ีเอื้อประโยชนแกท้ังองคการ และตอบสนองตอ
จุดมุงหมายหลักขององคการ 
 เนวิส อี ซี ดิเบลลา เอ เจ โกลด เจ เอ็ม (Nevis, E.C.; DiBella, A.J.; & Gould, J.M. 
1995) กลาววา องคการแหงการเรียนรู หมายถึง เปนความสามารถหรือกระบวนการภายในองคการ
ท่ีมุงรักษาพัฒนาการปฏิบัติท่ีอาศัยพึ่งพิงประสบการณ ถือไดวาเปนระบบท่ีเกิดข้ึนคงอยูกับองคการ
แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูปฏิบัติไปก็ตาม องคการจะเรียนรูไปดวยขณะที่ทําการผลิตสินคา 
และ/ หรือขณะใหบริการ 
 มารควารท (Marquardt. 1996) กลาววา องคการแหงการเรียนรู หมายถึง องคการที่มี
อํานาจแหงการเรียนรู มีวิธีการเรียนรูท่ีเปนพลวัต โดยสามารถเรียนรู จัดการ และใชความรูเปน
เคร่ืองมือไปสูความสําเร็จ ควบคูกับการใขเทคโนโลยีท่ีทันสมัยควบคูดวย 
 อารจีริส (Argyris. 1997) กลาววา องคการแหงการเรียนรู (Organization Learning หรือ 
OL) หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนเสมอในองคการ ลดรูปแบบที่
ผูคนแสดงออกเปนนิสัย (Defensive routines) หรือเพื่อปกปองหรือแกตัว 
 ลูทาน (Luthans. 1998) กลาววา องคการแหงการเรียนรู หมายถึง เปนการนําความ
เจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชแขงขันกันในโลกเศรษฐกิจ เพื่อนําไปสูความสําเร็จ
ตามเปาหมายขององคการ โดยอาศัยการเรียนรูของสมาขิกในองคการ 

 ฮอยและมิสเกลส (Hoy; & Miskel. 2001: 2 ) ไดใหความหมาย ขององคการแหงการ
เรียนรูวาเปนองคการที่สมาชิกไดพัฒนาขยายขีดความสามารถของตนเพื่อการสรางสรรคงานให
บรรลุเปาหมายของงานอยางตอเน่ือง เปนท่ีซ่ึงแนวคิดแปลกใหมไดรับการกระตุนใหมีการแสดงออก 
เปนท่ีซ่ึงความทะเยอทะยานและแรงบันดาลใจของกลุมสมาชิกไดรับการสนับสนุนและสงเสริม
สมาชิกขององคการไดเรียนรูวิธีการเรียนรูซ่ึงกันและกัน องคการมีการขยายศักยภาพ เพื่อการ
แกปญหาและสรางสรรคนวัตกรรมใหมอยางตอเน่ือง 

 จากความหมายขององคการแหงการเรียนรูสรุปไดวา องคการแหงการเรียนรูหมายถึง 
องคการที่ขยายขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพเพื่อสรางผลงานและสรางอนาคตอยางตอเน่ือง 
โดยผูคนในองคการตางก็เรียนรูถึงวิธีท่ีจะเรียนรูดวยกันอยางตอเน่ือง โดยอาศัยรูปแบบการทํางาน
เปนทีมการเรียนรูรวมกัน ตลอดจนมีความคิดความเขาใจเชิงระบบที่ประสานกัน สามารถนําความรู
มาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนในองคการ จนนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน 

 ธเนศ ขําเกิด (2541: 171) กลาววา องคการแหงการเรียนรู หมายถึง องคการที่สามารถ
เรียนรูและสรางความรูเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะที่จะกอใหเกิดความกาวหนาในการดําเนินกิจการไปสู
เปาหมายรวมขององคการ 
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 โกศล ดีศีลธรรม (2546: 101) กลาววา องคการแหงการเรียนรู หมายถึง แนวทางหลักที่
เปนศิลปะของการปรับตัวอยางรวดเร็วขององคการ ท่ีรักษาทิศทางและคงไวซ่ึงเอกลักษณของ
องคการ 

 ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2547: 36) กลาววา องคการแหงการเรียนรู หมายถึง องคการท่ี
จะตองสรางวัฒนธรรมการเรียนรู มีการเรียนรูอยางตอเน่ือง มีการตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดใน
ท่ีทํางานอยูเสมอ และจะตองมีการเรียนรูใหมากกวาหรืออยางนอยเทากับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน 

 วรภัทร ภูเจริญ (2547: 101) กลาววา องคการแหงการเรียนรู ไมไดเนนวาองคการตองทํา
กําไร หากองคการเปรียบเสมือนคน ก็ควรเปนคนที่พัฒนา มีความรู และบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อนําองคการไปสูความเปนอมตะ หรืออยูรอดได 

 สุนทรี กุลนานันท (2539:66) ไดสรุปความหมายขององคการแหงการเรียนรูไววา 
หมายถึงสถานที่หรือกลุมคนที่ใชกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ืองของสมาชิกทั้งหมด ท้ังใน
ระดับกลุมบุคคล กลุมองคการและชุมชน เปนกลยุทธในการพัฒนาและใชศักยภาพของสมาชิก
เหลาน้ัน เพื่อบรรลุผลสําเร็จท่ีตั้งใจไวของสมาชิก และเพื่อใหองคการสามารถปฏิรูปตนเองอยาง
ตอเน่ืองในระยะยาวไดในเวลาเดียวกัน 

 อภันตรี รอดสุทธิ (2541:12-13) ไดกลาวไววา องคการแหงการเรียนรูเปนองคการซึ่งคน
ในองคการไดขยายขอบเขตความสามารถของคนอยางตอเน่ือง ท้ังในระดับกลุมบุคคล ระดับกลุม
และระดับองคการ เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายที่บุคคลในระดับตางๆตองการอยางแทจริง เปนองคการที่
สงเสริมการเรียนรูของสมาชิกทุกๆคนที่มีการเปลี่ยนแปลงในความคิด ภูมิปญญา ความรูความเขาใจ
ใหทันกับความเปลี่ยนแปลง และมักจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการอยางตอเน่ือง 

 กัลยาณี คําแดง (2542:19) ไดสรุปความหมายขององคการแหงการเรียนรูไววา หมายถึง
องคการที่มุงเนน กระตุนเรงเรา และจูงใจใหสมาชิกทุกคนมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูพัฒนา
ตนเองอยูตลอดเวลา และยังเปนการขยายศักยภาพใหกับสมาชิกภายในองคการที่จะลงมือทํางาน
เปนทีม และการเรียนรูรวมกัน ตลอดจนมีความคิดความเขาใจเชิงระบบที่ประสานกัน 
 

 1.3 แนวคิดสําคัญขององคการแหงการเรียนรู 
 ในอดีตการเรียนรูของคนในองคการมักจะเปนตามความตองการของผูบริหาร การเรียนรู

ของบุคคลมักจะเกี่ยวของกับหนาที่ความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ เปนความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
จึงมีการเนนไปที่การฝกอบรม การศึกษา การสอนงานเปนรายบุคคล และมุงพัฒนาคนในองคการให
มีบุคลิก ความคิด และการปฏิบัติท่ีเหมือนกัน (Swieringa; & Wierdsma.1992:2-3) ซ่ึงการฝกอบรม
ในลักษณะน้ีไมสามารถแกปญหาหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในทุกปญหา โดยเฉพาะ
ในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงบุคลากรตองมีการปรับเปลี่ยนความรู ทักษะและความสามารถอยู
ตลอดเวลา แตบุคลากรไมสามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับทักษะใหมๆท่ีตองการความหลากหลาย
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ข้ึนมาได ดังน้ันแนวคิดใหมเกี่ยวกับการเรียนรูของคนในองคการจะตองเกิดจากการรวม
ปรึกษาหารือ การมีปฏิสัมพันธระหวางคนในองคการ เกิดจากการที่สมาชิกแตละคนเกิดการเรียนรู
และเช่ือมโยงการเรียนรูเขาดวยกัน นอกจากจะเรียนรูเพื่อตอบสนองตอความตองการของตนเอง
อยางแทจริงแลว ยังเรียนรูเพื่อสนองตอบตอความตองการของระบบโดยรวมขององคการดวย ดังน้ัน
ในอนาคตองคการที่จะสามารถอยูรอดและประสบความสําเร็จในการแขงขันได บุคคลในองคการ
จะตองมีความสามารถในการเรียนรูท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเน่ืองจากเม่ือมีความสามารถในการ
เรียนรูแลวจะสงผลใหองคการสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาวะ
ภายนอก รวมทั้งการเรียนรูท่ีจะเสริมสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหมๆข้ึนมาไดอยาง
รวดเร็ว และการที่องคการจะเสริมสรางและพัฒนาตนเองใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลงไดน้ัน จะตอง
เร่ิมจากการพัฒนาองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรูเซ็งกิ (Senge .1990: 2) นักพัฒนาองคการ
แหงการเรียนรู ใหความสําคัญกับความสามารถในการเรียนรูท่ีเร็วกวาคูแขงท่ีถือวาเปนขอไดเปรียบ
ทางธุรกิจท่ีย่ังยืน (Substance competitive) โดยการเรียนรูจะตองเปนการเรียนรูอยางเต็มท่ี 
(Learning fullness) ของทุกคนและทุกระดับในองคการ 
 

 1.4 การเรียนรูในองคการ (Organizational Learning) 
 การเรียนรูในองคการ เปนกระบวนการของการปรับปรุงการทํางานโดยผานความรูความ

เขาใจโดยองคการจะเรียนรูจากประสบการณในอดีต หรือสิ่งท่ีผานมาในการทํางาน ซ่ึงถือเปนเคร่ือง
ช้ีนําพฤติกรรม เปนกระบวนการสืบคนและคัดเลือกสิ่งท่ีผิดพลาด และเรียนรูจากสิ่งท่ีผิดพลาดใน
อดีต เกิดการแบงปนความรู ความเขาใจ และโลกทัศนรวมกัน การเรียนรูในองคการนั้นสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยตรง ซ่ึงนับวาเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันของคนในองคการ อันเกิด
จากการมีปฏิสัมพันธระหวางกันของสมาชิกทั้งหลายในองคการ ท้ังน้ีเม่ือบุคคลมีการเรียนรูแลวทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรูรวมกันทําใหองคการเกิดการเรียนรูไดในที่สุด 
ซ่ึงการเรียนรูในองคการจะเกิดข้ึนดวยวิธีการดังตอไปน้ี (เซ็งกิ. Senge .1990: 10) 

  1. วิธีการเรียนรูจากการแกปญหาที่เกิดข้ึนจริง ซ่ึงจะเกี่ยวของโดยตรงกับการทํางาน
ปญหาที่เกิดจากการทํางานจะเปนตัวกําหนดวาเราจะตองเรียนรูอะไรบางจึงจะแกปญหาน้ันได ซ่ึง
รวมไปถึงวิธีการและตัวบุคลที่จะตองเรียนรู โดยการเรียนรูจะเกิดข้ึนในงานกระบวนการเรียนรูจะ
เช่ือมโยงโดยตรงกับกระบวนการทํางาน สถานที่ทํางานจะเปนสถานที่จําลองสถานการณการเรียนรู 
ดังน้ันในการปฏิบัติงานจําเปนตองเรียนรูปญหาและกลยุทธในการแกปญหา และที่สําคัญตองกลา
แกปญหาบนพื้นฐานความเปนจริง ไมหวั่นไหวตอกลุมผลประโยชน และอํานาจอิทธิพลอันมิชอบ 

  2. วิธีการเรียนรูเปนทีม (Team Learning) การเรียนรูรวมกันเปนทีม จะทําใหการ
เรียนรูมีพลังมากกวาการเรียนรูของบุคคล ในการที่จะเสนอความคิดหรือความรูไปสูองคการ ท้ังน้ี
เพราะการเรียนรูในทีมจะทําใหสมาชิกในทีมไดคิดอยางลึกซ้ึง เกี่ยวกับแนวคิดที่ซับซอน ซ่ึงเปนสิ่งท่ี
จําเปนตอการพัฒนาองคการ มีการพัฒนาความรูไปสูการพัฒนาวัฒนธรรม การประสานงาน และ
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การปฏิบัติ นอกจากนี้ยังสงเสริมบทบาทของสมาชิกในทีมตอทีมอื่นๆ การเรียนรูรวมกันเปนทีมน้ีมี
ปจจัยท่ีสําคัญไดแก ความพึงพอใจในทีมซ่ึงสามารถสรางได โดยการเปดกวางทางความคิด มุมมอง 
แนวคิด สรางคุณคาของทีมใหสูงกวาคุณคาของบุคคลและสรางทีมใหเปนท่ีผสมผสานกันของ
สมาชิก องคการควรมีการสงเสริมใหพูดคุยถกเถียง ซักถามอยางกวางขวาง เปดโอกาสใหสมาชิกได
ใสความคิดเขาไปในพันธกิจ เปาหมายและกระบวนการทํางานขององคการ เปดโอกาสใหพนักงาน
รวมปฏิบัติงานเปนทีม ใชการเรียนรูในทีมสรางความเช่ือ คานิยม เปาประสงค และโครงสรางของ
องคการ ตลอดจนสรางความสมดุลระหวางงานที่ทํากับการเรียนรูในขณะท่ีทํางาน การเรียนรูรวมกัน
เปนทีมจึงทําใหเกิดการสั่งสมความรู ทักษะ และวัฒนธรรมการทํางานใหเปนไปตามแมแบบการ
เรียนรูในระดับองคการ พรอมกับเสริมสรางบรรยากาศที่กระตุนใหคนในองคการเห็นความสําคัญท่ี
จะตองเรียนรู เพื่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางย่ิงการปรับตัว
ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ขอมูลขาวสารใหมและความตองการของสังคม 
(เซ็งกิ. Senge .1990 : 12) 

  3. วิธีการเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) 
การเรียนรูโดยการปฏิบัติ จะสอนใหคนรูโดยการแกปญหา และแนวทางการแกปญหาเกา สูแนวทาง
การแกปญหาใหม ซ่ึงตองอาศัยการศึกษาจากการปฏิบัติงานซ่ึงมีลักษณะดังตอไปน้ี 

1. เปนการเรียนรูจากประสบการณ 
2. เปนการเรียนรูโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอื่น 
3. เปนการเรียนรูโดยใหผูรวมงานเปนผูวิจารณและแนะนํา 
4. เปนการเรียนรูโดยการนําเอาคําแนะนําของผูรวมงานไปปฏิบัติ 
5. เปนการเรียนรูโดยการทบทวนกับผูรวมงานถึงสิ่งท่ีไดนําไปปฏิบัติวาไดรับ
ความรูจากการเรียนรูในเร่ืองดังกลาวหรือไม 

 การเรียนรูโดยวิธีการปฏิบัติจะเร่ิมตนเม่ือบุคคลไดเผชิญกับปญหาที่มีความยุงยาก และได
มีโอกาสที่จะไดแกไขปญหาจากประสบการณรวมกับผูรวมงาน จึงจะเปนพื้นฐานทําใหเกิดการ
พัฒนาทักษะและการปฏิบัติงานของแตละบุคคลได ดังน้ันสิ่งท่ีจะชวยเกิดการเรียนรูไดคือการได
ทํางานหรือทํากิจกรรมรวมกับบุคคลที่มีความสนใจเหมือนๆกันในการที่จะชวยกัน หรือรวมมือใน
การแกปญหาที่เกิดข้ึนน้ันใหสําเร็จลุลวง 

 การสรางประสบการณเปนการเรียนรูจากการทํางาน การมีโอกาสทํางานที่ทาทายมาก
ยอมมีโอกาสเรียนรูมาก งานที่ทาทายจะกระตุนใหคนมีความคิดริเร่ิมและสรางสรรค พัฒนาตนเอง
เพื่อใหงานสําเร็จ ขณะเดียวกันงานที่ทาทายก็อาจทําใหมีความเครียดสูงข้ึน จึงทําใหบุคคลไดเรียนรู
วิธีกําจัดความเครียด ผลสําเร็จจากการทํางานที่ทาทายจะชวยสงเสริมใหมีความกาวหนาในอาชีพ 
การเรียนรูจากประสบการณเปนการเรียนรูรวมกันจากความเปนจริง ซ่ึงจะเปนการสรางพลังทาง
ปญญาแกผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย ซ่ึงเราเรียกการเรียนรูแบบน้ีวา การเรียนรูแบบมีปฎิสัมพันธจากการ
กระทํารวมกัน 

  4. การเรียนรูและการทํางานรวมกันในลักษณะเครือขาย 
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 เครือขายเปนลักษณะความสัมพันธในแนวราบมากกวาแนวดิ่ง ความเชื่อมโยงระหวางคน
ท่ีเขามาสัมพันธกันในเครือขายน้ี คือการเรียนรูจากประสบการณซ่ึงกันและกัน ท่ีมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดและทรัพยากรรวมกันตามความสมัครใจ มีการชวยเหลือกัน มีการติดตอสื่อสารถึงกันเสมอ 
แตไมมีการบังคับบัญชาสั่งการ ไมมีโครงสรางอํานาจ ดังน้ันจุดรวมของคนที่เขามาเชื่อมโยงใน
เครือขาย จึงไดแกการมีแนวคิดคลายคลึงกัน มีความสนใจ หรือทํางานในเร่ืองประเภทเดียวกัน มี
การเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนรู การติดตอสื่อสารถึงกันเปนระยะๆรวมทั้งอาจมีการระดมพลังรวมของ
องคการ 

 ชวินท ธัมมนันทกุล (2540:70-71) ไดแบงระดับการเรียนรูในองคการออกเปน 7 ระดับ 
 1. บุคคลเรียนรู คือมีท้ังระบบการเรียนรูดวยตนเอง มีการจัดการสอนใหบุคคลเขา
เรียนและทําการทดสอบเปนรายบุคคล 
  2. ทีมเรียนรู คือคนที่อยูในทีมตองเรียนรู ถายทอดงานของทีมใหกัน ตองสามารถ 

ทํางานแทนกันไดหากมีผูใดผูหน่ึงของทีมขาดไป 
 3. การเรียนรูขามสายงาน คือเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ถา

ระหวางทีมไมมีการเรียนขามสายงาน ปญหาในการประสานงานจะเกิดข้ึน การแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณและทักษะคิดขามสายงาน จะทําใหเขาใจระบบงานซึ่งกันและกันบางองคการมี
วัฒนธรรมองคการแบบเกาที่เช่ือวาถามีการยายสายงานแสดงวาถูกลงโทษ ในยุคใหมบุคคลที่จะข้ึน
ไปเปนฝายบริหารควรทํางานหมุนเวียนใหครบทุกสายงานกอน ซ่ึงเปนลักษณะของความกาวหนา
ขามสายอาชีพท่ีมีประโยชนมาก เพราะคนที่จะข้ึนไปเปนฝายบริหารควรรอบรูในทุกสายงานของ
องคการ เพื่อการบริหารงานจะไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. การเรียนรูเร่ืองภายในองคการ ตองทราบวาภาวะความเปนจริงในองคการตอนน้ี
เปนอยางไร มีทิศทางไปทางใด เพราะถาบุคคลในองคการไมทราบความจริงในองคการจะกอใหเกิด
ปญหาในองคการได เพราะไมทราบภาวะแทจริงขององคการวาเปนเชนไร แตถาองคการมีการใช
ขอมูลขอเท็จจริงกับพนักงานตลอดเวลา พนักงานก็จะทราบทิศทางและมุงม่ันทุมเทไปในทาง
เดียวกันได 

 5. เรียนรูเร่ืองภาวะแทจริงภายนอกองคการ พนักงานไมใชจะรูแตงานเทาน้ัน ตองรูวา
โลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปอยางไร มีเหตุการณอะไรที่จะกอใหเกิดผลคุกคามความอยูรอดของ
องคการ มีเทคโนโลยีอะไรใหมเกิดข้ึนบางเพื่อนําไปปรับปรุงองคการใหทันโลก 

 6. เรียนรูอนาคตและโอกาสทางธุรกิจ ในระดับน้ีทําไดยาก ตองมีการสอนและฝก
พนักงาน เพราะตองทําการวิเคราะหทํานายอนาคตได มองเห็นชองทางธุรกิจท่ีสามารถทําไดใน
อนาคต นอกเหนือไปจากธุรกิจท่ีทําอยูในปจจุบัน 

 7. องคการนําความรูไปปฏิบัติใหเกิดผลตามวิสัยทัศน สวนน้ีมีความสําคัญมากที่สุด
เพราะการที่จะเปนองคการแหงการเรียนรูไดน้ัน ตองมีการนําความรูท่ีมีไปปฏิบัติจริง การถายทอด
เปนเพียงความรูความเขาใจเทาน้ันไมไดทําใหเกิดผล และตองนําผลที่ไดจากการปฏิบัติมาวิเคราะห
และสังเคราะหสรางเปนภูมิปญญาใหมๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพตลอดไป 
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มารควารท และเรยโนล (Marquardt; & Reynold. 1994 : 15-77) ไดช้ีใหเห็นถึงปญหา
และอุปสรรคของการเรียนรูในองคการสวนใหญเกิดจาก 
  1. ระบบราชการ ความยึดม่ันในกฎเกณฑเหมือนระบบราชการ ซ่ึงนโยบายและการ
ควบคุมกํากับงาน จะทําใหขาดความเขมแข็งและการริเร่ิมสรางสรรค 

  2. การควบคุม การควบคุมขอมูล การตัดสินใจ บุคลากร เทคโนโลยีสามารถอยูใน
ระดับการควบคุมท่ีสูงได แตสําหรับการควบคุมการเรียนรูขององคการจะตองอยูในระดับต่ํา 

  3. การติดตอสื่อสารที่ดอยประสิทธิภาพ มีองคการมากมายหลายแหงท่ียึดติดกับ
โครงการสื่อสารที่ไมมีการยืดหยุน มีทักษะในการรับฟงอยางแคบๆ มีการสรุปผลยอนกลับท่ีลาชา 
และมีขอมูลขาวสารที่ไมเพียงพอจะเขาถึงการเรียนรูท่ีมีความสําคัญไดถูกบิดเบือนและถูกปดบัง 

  4. มีความดอยภาวะผูนํา ผูนําควรเปนรูปแบบของการเรียนรูอยางตอเน่ือง อยางไรก็
ตามในทางตรงกันขามบอยคร้ังท่ีข้ึนอยูกับสถานการณ 

  5. องคการที่ยึดติดกับระบบสายการบังคับบัญชา ความตองการที่จะขยายอํานาจเปน
สัดสวนที่ผกผันกับจํานวนระดับช้ันในระบบราชการ 

 ปญหาและอุปสรรคการเรียนรูที่นําเสนอโดยมารควอทและเรยโนล (Marquardt ; &  
Reynold. 1994 : 15-77) สอดคลองกับการศึกษาของประพันธ หาญขวาง (2538 : บทคัดยอ) ท่ี
ศึกษาเร่ืององคการแหงการเรียนรู แนวทางในการพัฒนาองคการและทรัพยากรมนุษยขององคการ
ในอนาคตพบวา ปญหาและอุปสรรคของการเรียนรูในองคการเกิดจาก 

 1. โครงสรางขององคการไมเอื้ออํานวยตอการเรียนรู ท้ังน้ีเน่ืองจากการเนนที่ความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานบุคคล อีกทั้งยังมีการบังคับบัญชาที่มากเกินไปซ่ึงเปนอุปสรรคตอการถายทอด
ความรู 

 2. คนในองคการขาดแรงจูงใจที่จะเรียนรู เพราะตองเรียนรูไปตามความตองการของ
ผูบริหารเทาน้ัน 

 3. คนในองคการขาดการสรางสรรคและโอกาสในการเรียนรูสิ่งใหมๆ เพราะตอง
ปฏิบัติตามกฎขององคการ 

 4. ระบบการเรียนรูท่ีเนนการเรียนรูเฉพาะบุคคล เฉพาะงาน ทําใหการเรียนรูมี
ลักษณะเปนแบบแยกสวน ซ่ึงการเรียนรูเชนน้ีไมไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนใน
องคการ 

 5. กระบวนการเรียนรูในองคการมุงแตในองคความรูมากกวาความสามารถในการ
เรียนรู 

 6. ระบบการฝกอบรมมักจะเปนระบบการสอนเนนท่ีตัวผูสอนมากกวาจะเนนผูเรียน 
ทําใหผูเรียนไมเกิดการเรียนรูบางอยางอยางแทจริง 

 7. คนในองคการขาดความสามารถในการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดอยาง
แทจริง 

 8. คนในองคการขาดความสามารถในการจัดการและเรียนรูดวยตนเอง 
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 9. คนในองคการขาดระบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับกลยุทธและวิสัยทัศน ตลอดจน
ภารกิจขององคการ 

 
1.5. องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู 
เพคเลอร เบอรกอยน และบอยเดลล (Peadler Burgoyne; & Boydell.1991 : 18-27) ได

กลาวถึงลักษณะที่เหมาะสมของการเปนบริษัทแหงการเรียนรู (The Learning Company) วาควรมี
องคประกอบของการเปนองคการหรือบริษัทแหงการเรียนรูแบงออกเปน 5 ดานประกอบดวย 11 
กระบวนดังน้ี 

  1. ดานกลยุทธ (Strategy) 
1. สนับสนุนใหการเรียนรูเปนกลยุทธหลักขององคการ 
2. สรางนโยบายขององคการ โดยยึดถือการมีสวนรวม 

  2. ดานการมองภายในองคการ (Looking in) 
1. มีการใหขอมูลขาวสารอยางทั่วถึงกันภายในองคการ 
2. มีการสรางการตรวจสอบและควบคุม 
3. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกัน 

  3. ดานโครงสราง (Structures) คือ มีโครงสรางที่สั้น กระชับและมีการกระจายอํานา
มากข้ึน 

4. ดานการมองภายนอก (Looking out) คือ พนักงานเปนเสมือนผูวิเคราะห
สภาพแวดลอม (Boundary workers as environmental scanner) 

  5. ดานโอกาสในการเรียนรู (Learning Opportunities) 
1. มีบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู (Learning climate) 
2. มีสมาชิกในองคการมีการพัฒนาตนเอง 

 
 เจ็บฮารด (กัลยาณี คําแดง. 2542; อางอิงจาก Gephart and others. 1996) ไดช้ีใหเห็นวา

องคการแหงการเรียนรู ควรมีองคประกอบที่สําคัญ 5 ประการ คือ 
 1. มีการเรียนรูอยางตอเน่ืองในทุกระดับภายในองคการ สมาชิกเรียนรูรวมกัน และ

ถายโอนองคความรูใหแกกัน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ 
 2. มีการสรางองคความรูใหกลายเปนศาสตรท่ีมีความแข็งแกรง ท้ังทางดานความรู

และทฤษฎี มีการแบงปนความรู มีการสงผานขอมูลแกกันอยางรวดเร็ว ดวยเทคโนโลยีอันทันสมัย
สามารถเผยแพรความรูเหลาน้ันแกผูท่ีตองการใชไดอยางรวดเร็วทันที 

 3. สนับสนุนการคิดอยางเปนระบบ และใหสมาชิกไดเรียนรูวิธีคิดใหมๆ เปดโอกาสให
มีการวิพากษวิจารณ และอภิปรายกันอยางเปดเผย 
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 4. มีการสนับสนุนและสรางวัฒนธรรมการเรียนรู เชน มีการใหรางวัลกับความคิด
สรางสรรค มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถปอนกลับในสิ่งท่ีเปนจริง มีคุณธรรม
โปรงใสสามารถตรวจสอบได ท้ังน้ีก็เพื่อกอใหเกิดการเรียนรูท่ีจะปรับปรุงและปฏิบัติงานใหดี
ย่ิงๆข้ึนไป เปนตน 

 5. ใหความสําคัญกับสมาชิกในองคการ คือ ยึดคนเปนศูนยกลาง 
 
 มารควอท และเรยโนล (Marquart; & Reynold. 1994: 15-77) ไดระบุวาองคการแหงการ

เรียนรูท่ีดีเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน จะตองมีองคประกอบ ดังน้ี 
 1. มีโครงสรางที่เหมาะสม (Appropriate Structure) หมายถึง โครงสรางที่เล็กและ

คลองตัวไมมีสายการบังคับบัญชามากเกินไป มีคําพรรณาหนาที่ความรับผิดชอบของงานใน
ตําแหนงท่ีมีความยืดหยุนเอื้อตอการจัดตั้งทีมงานได ในอนาคตอาจตองใชความสามารถหรือ
สมรรถนะแทนความรับผิดชอบ และที่สําคัญตองมีโครงสรางแบบองครวม ท่ีมีองคประกอบตางทํา
หนาที่ของตนเองอยางประสานสัมพันธกับองคประกอบอื่นๆอยางแยกอิสระจากกันไมได นอกจากนี้
โครงสรางขององคการจะมีลักษณะแยกทีมขามสายงาน เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูของทีม พัฒนา
วิธีการใหมๆ 

 2. การเรียนรูวัฒนธรรมองคการรวม (Corporate Learning Culture) หมายถึง การมี
บรรยากาศที่สงเสริมการทดลองทําสิ่งใหมๆ แมจะเสี่ยงตอความผิดพลาดบางก็ตาม ซ่ึงการวัดผล
สําเร็จของการเรียนรู พิจารณาจากบูรณาการความคิดทั้งหมดขององคการเขาดวยกัน วัฒนธรรม
ขององคการตองชวยใหเกิดการเรียนรูในเร่ืองความตระหนักในตนเอง การไตรตรอง และการ
สรางสรรค สงเสริมใหมีการเรียนรูจากประสบการณ โดยใหคนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
สนับสนุนใหมีการใชขอมูลยอนกลับ รวมท้ังมีโอกาสในการพัฒนาตนเองทุกคน เชนมีหลักสูตรการ
อบรม สัมมนา อุปกรณการเรียนรูดวยตนเอง ครูฝกพี่เลี้ยงและศูนยขอมูล ใหเกิดนิสัยการเรียนรูจาก
ทุกอยางในการทํางาน รวมทั้งตองมีการสนับสนุนดานขวัญและกําลังใจและการเงินจากองคการ
อยางจริงจังดวย 

 3. การเพิ่มอํานาจและความรับผิดชอบในงาน (Empowerment) หมายถึง การสงเสริม
สนับสนุน และเปดโอกาสใหพนักงานมีความสามารถในการเรียนรูมีอิสระในการตัดสินใจแกปญหา
ของตนเอง ลดความรูสึกพึ่งพาคนอื่นในการแกปญหา ขยายความในการเรียนรูของตนใหเกิดผลงอก
งาม มีความคิดสรางสรรค กระจายความรับผิดชอบและการตัดสินใจแกปญหาไปสูระบบลางหรือผู
ปฏิบัติ เพื่อใหมีศักยภาพในการเรียนรูภายใตกลยุทธและแผนงานขององคการดวย 

 4. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environmental Scanning) หมายถึง การคาดคะเน
การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมขององคการ ตองไหวตัวใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลง มีการวาดภาพเกี่ยวกับอนาคตที่เปนไปได แสดงทวงทาในธุรกิจของตนใหเปน
ประโยชนสําคัญแกสังคม เลือกเปาหมายในสภาพแวดลอมท่ีองคการมุงท่ีจะปฏิสัมพันธดวยวาจะ
เรียนรูอะไร 
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 5. ทุกคนมีสวนสรางและถายโอนความรู (Knowledge Creation and Transfer) 
หมายถึงวิธีการสรางนวัตกรรมองคความรูใหมๆมิใชเปนเพียงหนาที่นักวิจัย และนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเทาน้ัน ในองคการแหงการเรียนรูน้ัน ผูปฏิบัติทุกคนจะมีโอกาสเสริมสรางความรู
และเรียนรูจากสวนอื่น หรือฝายอื่นจากเครือขายสายสัมพันธติดตอกันผานชองการสื่อสารและ
เทคโนโลยีตางๆ มีการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกัน โดยการสรางขอมูลท่ีเขาถึงกันไดงายใชบอรด
ขาวสารเปนศูนยกลางการเรียนรู ใชไปรษณียอิเล็กโทรนิคสในการสื่อสารระยะไกล และแลกเปลี่ยน
ขอมูลอิเล็กโทรนิคสในการสรางระบบเครือขายที่ซับซอนข้ึน มีการสรางความรูใหม นอกจากจะ
เกี่ยวของกับขาวสารภายนอกแลว ยังรวมถึงการเรียนรูภายในและการหย่ังรูทางความคิดของแตละ
บุคคลในองคการดวย 

 6. มีเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู (Learning Technology) หมายถึง การประยุกตใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมชวยในการปฏิบัติงานในกระบวนการเรียนรูอยางทั่วถึง และใหมีการเก็บ
ประมวล ถายทอดขอมูลกันไดอยางรวดเร็วและถูกตองเหมาะสมกับแตละบุคคลและสภาวการณ 
เชนการใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล มาใชในการเรียนรูระยะไกล มีการใชปญญาประดิษฐ
เทียบเคียงกับการทํางานสมองของมนุษย เพื่อชวยถายโอนการเรียนรูไปท่ัวท้ังองคการ สราง
เครือขาย สรางบานขอมูลคอมพิวเตอรและการฝกอบรม การจําลองเกม เพื่อพัฒนาพนักงานโดย
การเรียนรูจากประสบการณดวยตนเองเปนตน ทําใหการฝกอบรมในอนาคตจะรวดเร็ว สั้นกระชับ 
เปนที่นาสนใจประยุกตใชได 

 7. มุงเนนคุณภาพ (Quality) หมายถึง การที่องคการใหความสําคัญกับการบริหารเชิง
คุณภาพโดยรวมที่เนนการปรับปรุงอยางตอเน่ือง ซ่ึงทําใหผลการเรียนรูท้ังโดยตั้งใจและไมตั้งใจ
กลายเปนผลงานที่ดีข้ึน 

 8. กลยุทธ (Strategy) หมายถึง กระบวนการเรียนรูจะเปนไปอยางมีกลยุทธท้ังในดาน
การยกรางการดําเนินงานและการประเมิน ผูบริหารจะเปนผูท่ีทําหนาที่ทดลองมากกวาจะเปนผู
กําหนดแนวทางปฏิบัติหรือหาคําตอบไวให 

 9. บรรยากาศสนับสนุน (Supportive Atmosphere) หมายถึง บรรยากาศที่มุงสงเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงาน น่ันคือใหเขาไดพัฒนาศักยภาพของเขาอยางเต็มท่ี เคารพ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ยอมรับในความแตกตางของบุคคลใหความเทาเทียมเสมอภาคกัน ใหความ
อิสระ สรางบรรยากาศและแรงงานที่เปนประชาธิปไตยและการมีสวนรวม โดยมีความสมดุลระหวาง
ความตองการของบุคคลและองคการ 

 10. การทํางานเปนทีมและการทํางานแบบเครือขาย (Teamwork and networking)
หมายถึง การตระหนักถึงความรวมมือ การแบงปน การทํางานเปนทีม การทํางานแบบเครือขาย 
เปนการทํางานที่ไมใชเพียงแตการแกปญหาเฉพาะหนาอยางใดอยางหน่ึง แตตองรวมมือกัน
แกปญหาอยางตอเน่ืองระยะยาว และริเร่ิมสรางสิ่งใหมๆเพื่อสรางการแขงขันและสรางพลังรวม อัน
จะทําใหองคการอยูรอดและเจริญเติบโต 
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 11. วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง ความคิดเห็นรวมกันของคนในองคการ เพื่อสนับสนุน
สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงรวมถึงพันธกิจ คานิยม และความคิดความเชื่อคลายคลึงกัน สงผลใหมี
การรวมทํากิจกรรมที่มีจุดมุงหมายเดียวกันในที่สุด 

จากลักษณะทั้ง 11 ประการที่กลาวขางตน มารควอท และเรยโนล (Marquart; & 
Reynolds. 1994: 23 ) ไดเสนอประเด็นเพื่อพิจารณาถึงลักษณะขององคการแหงการเรียนรูท่ี
สามารถนําไปกําหนดเปนขอปฏิบัติหรือกิจกรรมขององคการได เพื่อใหเห็นภาพลักษณะของ
องคการแหงการเรียนรูดังน้ี 

1. การเขาใจถึงความไมแนนอนเพื่อสรางความเจริญกาวหนา 
2. มีการสรางความเขาใจใหมๆ ดวยขอมูลท่ีเปนกลางดวยการหยั่งรูและการคาดคะเน 
3. สามารถปรับตัวใหสอดรบักับกระแสการเปลี่ยนแปลงไดดี 
4. มีการใหพนักงานระดับลางเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 
5. สนับสนุนผูบริหารและผูบังคับบัญชา ใหปรับเปลี่ยนหนาที่เปนผูช้ีแนะพี่เลี้ยงที่

ปรึกษา และเปนผูสนับสนุนการเรียนรูแกสมาชิกในองคการ 
6. สรางวัฒนธรรมของการใหแรงเสริมและเปดเผยขอมูลในองคการ 
7. มีมุมมองโดยภาพรวมและมองอยางเปนระบบ 
8. มีวิสัยทัศน เปาหมาย และคานิยมรวมกันท้ังองคการ 
9. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจดวยตนเอง เพิ่มอํานาจในการปฏิบัติงานแก

พนักงานในองคการ 
10. ภายนอกองคการมีบุคคลที่เปนแมแบบในการกลาคิดกลาเสี่ยงอยางรอบคอบ และ

การที่จะทดลอง 
11. มีระบบตางๆเพื่อการเรียนรูรวมและใชประโยชนจากการเรียนรูในธุรกิจ 
12. คํานึงถึงความตองการความคาดหวังของลูกคาผูใชบริการ 
13. มีสวนเกี่ยวของกับชุมชน 
14. เช่ือมโยงการพัฒนาของแตละบุคคลใหเขากับการพัฒนาขององคการโดยภาพรวม 
15. สรางเครือขายในองคการดวยเทคโนโลยี 
16. มีการสรางเครือขายไปยังชุมชนตางๆ 
17. มีการเรียนรูจากประสบการณ 
18. คัดคานแนวการปฏิบัติท่ีจะทําใหงานลาชา 
19. ใหรางวัลกับความคิดสรางสรรค และตั้งโครงการรองรับ 
20. สรางความเช่ือม่ัน และความไววางใจอยางทั่วถึงกันภายในองคการ 
21. มุงสูการปรับปรุงแกไขอยางตอเน่ือง 
22. ใหการสนับสนุน สงเสริมการจัดตั้งทีมปฏิบัติงานทุกรูปแบบ 
23. มีการใชคณะทํางานที่มีผูปฏิบัติมาจากหลายๆสวนงาน 
24. มีการใชระบบการสํารวจและประเมินทักษะถึงสมรรถนะในการเรียนรู 
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25. มีการมององคการวาสามารถเรียนรูและเติบโตได 
26. คาดการณเกี่ยวกับอนาคตที่เปนไปได เพื่อเปนโอกาสอันดีท่ีจะเขาไปเรียนรู 

 
เซ็งกิ (Senge. 1990) กลาววาการพัฒนาองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรูน้ันมี

องคประกอบที่สําคัญ 5 ประการ ท่ีจะสนับสนุนใหเกิดองคการแหงการเรียนรู คือ 
1. การเปนบุคคลที่รอบรู (Personal Mastery) 
2. การมีแบบแผนของความคิด (Mental Models) 
3. การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) 
4. การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) 
5. ความคิดเชิงระบบ (System Thinking) 
 โดยผูวิจัยไดนําแนวคิดของเซ็งกิ(Senge. 1990) เกี่ยวกับองคประกอบขององคการแหง

การเรียนรูเปนกรอบในการวิจัยในสวนของ “องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน
บริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง” ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1. การเปนบุคคลรอบรู (Personal Mastery) 
 บุคคลหรือสมาชิกขององคการเปนรากฐานขององคการแหงการเรียนรู ดังน้ันคนที่เปน

บุคคลรอบรูจะขยายขีดความสามารถในการสรางสรรคผลงานที่ตองการไดอยางตอเน่ือง ดังน้ัน
ลักษณะการเรียนรูของคนในองคการจะสะทอนใหเห็นถึงการเรียนรูขององคการไดน้ัน สมาชิกของ
องคการแหงการเรียนรูจะตองมีคุณลักษณะที่เรียกวา Human mastery คือมีความเปนนายของ
ตนเองในการควบคุมจิตใจ พฤติกรรมของตนเอง เปนคนที่รูเห็นการเรียนรูอยูเร่ือยๆยอมรับความ
เปนจริง ไมยึดม่ันติดม่ัน เปลี่ยนไปตามโลก มีการเจริญเติบโตทางจิตใจ การที่สมาชิกในองคการมี
กรอบของการเปนบุคคลที่รอบรูน้ัน สมาชิกทุกคนจะมีความกระตือรือรนสนใจและใฝหาที่จะเรียน
รูอยูเสมอ มีความปรารถนาที่จะเรียนรูเพิ่มศักยภาพของตน มุงสูจุดหมายและความสําเร็จท่ีกําหนด
ไว (วิศิษฐ ชูวงษ. 2542: 65 -68) การพัฒนาใหคนมีความเปนบุคคลรอบรูถือเปนมิติท่ีตองการ การ
ฝกฝน เพื่อสรางมุมมองหรือปรับมุมมองอยางตอเน่ืองบนพื้นฐานความตองการอยางแทจริงหรือบน
วิสัยทัศนของแตละคน การเปนบุคคลรอบรูมีองคประกอบพื้นฐาน คือ 

 วิสัยทัศนสวนบุคคล วิสัยทัศนเปนเร่ืองของจิตใจ วิสัยทัศนจะแตกตางจากจุดมุงหมาย
กลาวคือวิสัยทัศนเปนภาพในอดีตที่ตองการที่มีตัวตน เห็นไดชัดเจน เปนสิ่งท่ีไมใชเร่ืองท่ัวไป
เหมือนกับจุดมุงหมาย ดังน้ันเม่ือทุกคนสามารถกําหนดวิสัยทัศนสวนบุคคลขึ้นมาไดแลว ก็จะทราบ
วาควรจะวางตนเองไปที่จุดใดจะหาความสําเร็จไดจากอะไรและที่สําคัญเขาตองการเปนอะไร (วิศิษฐ 
ชูวงษ. 2542: 65-68) ซ่ึงสิ่งตางๆเหลาน้ีจะกระจางขึ้นภายหลังการกําหนดวิสัยทัศนสวนบุคคลแลว
น่ันเอง 

 การหยั่งรูหรือเล็งเห็นถึงวิสัยทัศน เปนการเรียนรูท่ีบุคคลมองเห็นความสัมพันธระหวางสิ่ง
ท่ียอยหรือสถานการณยอยวามีความสัมพันธกันอยางไร อันจะทําใหเล็งเห็นสถานการณรวมหรือ
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ภาพรวมทั้งหมดมีความสามารถในการจัดการกับความตึงเครียดอยางสรางสรรค เม่ือบุคคลกําหนด
วิสัยทัศนท่ีสูงกวาความเปนจริง และไมสามารถไปสูวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว จะทําใหเกิดชองวาง
ระหวางวิสัยทัศนกับความเปนจริง บุคคลจะเกิดความทอแทและความเครียด แตอยางไรก็ตามบุคคล
สามารถขจัดและลดความเครียดลงได โดยวิธีการกําจัดความตึงเครียดในทางสรางสรรค ซ่ึงทําได
โดยการพยายามลดชองวางระหวางวิสัยทัศนกับความเปนจริงท้ังน้ีอาจเปนการปรับวิสัยทัศนเขาสู
ความเปนจริง หรือพยายามหาหนทางที่จะทําใหไปสูวิสัยทัศนท่ีกําหนด 

 การเรียนรูโดยใชจิตใตสํานึก การที่จะเปนบุคคลรอบรู จะมีอีกมิติหน่ึงของจิตใจคือจิตใต
สํานึก การทํางานที่ยุงยากซับซอนทุกอยางจะตองผานจิตใตสํานึก ซ่ึงสามารถประสบความสําเร็จใน
งานที่ยุงยากไดอยางงายดาย เราจะเรียนรูเร่ืองจิตใตสํานึกไดอยางไร เน่ืองจากกิจกรรมทุกอยางของ
มนุษยไมสามารถทําไดในระยะแรก ลวนตองมีการเรียนรูท้ังสิ้น ไมวาจะเปนการพูดหรือการกิน การ
ขับรถเปนตน การเรียนรูในชวงแรกตองอาศัยจิตสํานึก ความตั้งใจและความพยายามหรือเรียนรู
ทักษะ จนคอยๆกลายเปนการควบคุมโดยจิตใตสํานึกในที่สุด ในภาวะจิตใจสงบ จิตใตสํานึกจะ
สามารถกําหนดจุดรวมวิสัยทัศนไดอยางม่ันคงไมไขวเขว 

 การเปนบุคคลรอบรู ถือเปนองคประกอบที่เสมือนเสาหลักขององคการแหงการเรียนรูมี
อิทธิพลอยางย่ิงตอการพัฒนาชีวิตของตนเอง ดังน้ันถาหากทุกคนหรือคนสวนใหญในองคการมี
ลักษณะของการเปนบุคคลที่รอบรู จะสงผลใหองคการกาวไปสูองคการแหงการเรียนรูได 

 จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การเปนบุคคลที่รอบรู หมายถึง การที่บุคลากรของบริษัท
แหงหน่ึงในเขตหวยขวาง มีการแสวงหาความรูดวยตนเอง จากแหลงความรูตางๆ การปฏิบัติงาน
ตางๆ ของบริษัท มีการนําความรูและประสบการณมาประยุกตใช และไดนําวิธีการใหมๆ มาใชใน
การแสวงหาความรู บริษัทไดมีการสงเสริมบุคลากรใหไดรับการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู 
และวิสัยทัศน และมีการบริหารความรูท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ อยางตอเน่ือง  
 

 2. การมีแบบแผนความคิด (Mental Models) 
 การมีแบบแผนความคิด เปนความคิดความเขาใจของบุคคลที่มีตอหนวยงาน ตอองคการ

และธุรกิจของตน ซ่ึงความคิดของบุคคลน้ันเปนสิ่งสําคัญและมีอิทธิพลอยางย่ิงตอพฤติกรรมของ
บุคคล การที่บุคคลในองคการรับรูและเขาใจงานที่ทําแบบองครวม สามารถเช่ือมโยงตําแหนงท่ีตน
อยูกับภาพรวมทั้งหมดได ทําใหเกิดความกระจางใจกับแบบแผนความคิดความเชื่อท่ีดี มีผลตอการ
ตัดสินใจและการกระทําของตน เพื่อพัฒนาความคิดความเชื่อใหสอดคลองกับความแปรเปลี่ยนของ
โลก ไมยึดติดกับความเชื่อเกาๆที่ลาสมัยไปแลว การที่จะทําใหคนมีแบบแผนความคิดไดน้ัน 
องคการจะตองสนับสนุนและสรางใหคนในองคการมีการฝกตนเองใหเปนคนที่ใฝรูตลอดเวลา และ
การที่จะทําใหคนมีแบบแผนความคิดไดน้ัน มีองคประกอบพื้นฐานคือ 

  1. ใชการวางแผนเปนกระบวนการเรียนรู 
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  2. ตองฝกฝนทักษะในการใครครวญและตั้งคําถาม เพื่อใหเกิดแนวคิดใหมๆ การมี
แบบแผนความคิดจะทําใหเกิดการเขาใจสมมติฐานในการคิดขณะที่มีการคิดอยางเปนระบบ ทําให
เกิดการปรับเปลี่ยนสมมุติฐานใหมในการหาสาเหตุของปญหาอยางถูกตอง หากปราศจากการ
ไตรตรองและตั้งคําถาม สิ่งท่ีทําอยูก็ปราศจากการทดลองทําสิ่งใหมๆ เม่ือไมมีการทดลองสิ่งใหมก็
ไมเกิดการเรียนรูและเขาใจโลกมากกวาที่เปนอยู ทําใหขาดโลกทัศนท่ีกวางไกล 

 การพัฒนาคนในองคการใหเปนคนมีแบบแผนความคิดมีความสําคัญย่ิงตอการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองคการ ท้ังน้ีเพราะหากเปลี่ยนความคิดความเขาใจของคนที่มีตอ
โลกและตอสิ่งอื่นๆใหถูกตองเหมาะสม เขาก็จะมีพฤติกรรมการปฏิบัติท่ีถูกตองตามไปดวย แตท้ังน้ี
องคการไมควรไปกําหนดใหเขา แตควรปลอยใหมีการพัฒนารูปแบบของเขาเองโดยขึ้นอยูกับ
สถานการณตางๆที่เกิดข้ึน เปาหมายของการพัฒนาแบบแผนความคิดของคนไมตองการใหคนทุก
คนมีความเห็นพองในแนวเดียวกันท้ังองคการ แตตองการใหเกิดแนวคิดของแตละบุคคลภาย
หลังจากมีการเรียนรูระดับบุคคลแลว เพื่อนําไปสูข้ันตอนของการมีวิสัยทัศนรวมกัน  

 จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การมีแบบแผนของความคิด หมายถึง การที่บุคลากรของ
บริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง มีการปรับความคิดใหสอดคลองคลองกับวิสัยทัศน และเปาหมาย
ของบริษัท และสภาพแวดลอมปจจุบัน มีการพัฒนา หรือนําเสนอสิ่งตางๆ ท่ีทําใหเกิดประโยชนตอ
บริษัท มีการจัดวิธีการทํางานใหเหมาะสมกับสภาพงาน และไดนําความรู ประสบการณมาใชในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน มีการวินิจฉัยคนหาสาเหตุ ท่ีมาของปญหาตางๆ และวิธีแกไขที่เหมาะสมได
อยางเปนระบบ 

 3. การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) 
 เปนการสรางทัศนะของความรวมมือกันอยางยึดม่ันของคนในองคการเพื่อพัฒนาภายใน

อนาคต และความตองการที่จะมุงไปสูความปรารถนารวมกันทั่วองคการ เปนการที่คนทุกคนมีความ
ตระหนักและความเขาใจในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนขององคการ มีมุมมองรวมกันเกี่ยวกับ
ปรากฎการณแหงความเปลี่ยนแปลงและอนาคตขององคการ เพื่อชวยใหคนเกิดการยอมรับ ยินยอม
พรอมใจและใหขอผูกพันตอจุดมุงหมายในการดําเนินงานดานตางๆขององคการที่ทุกคนไดรับการ
พัฒนาวิสัยทัศนของตนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนรวมขององคการซึ่งจะสนับสนุนใหเกิดการรวมพลัง
ของสมาชิกที่มีความคาดหวังตอการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาตอไป ภายใตจุดหมายเดียวกัน
ของคนทั้งองคการ เม่ือทุกคนในองคการมีวิสัยทัศนรวมกันแลว จะตองมีการสื่อใหรับรูในทุกระดับ 
ตั้งแตระดับสูงถึงระดับลางวาองคการมีวิสัยทัศนอยางไร เปาหมายคืออะไร และจะตองซึมซาบลงไป
ในความคิดของทุกคนในองคการเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ ซ่ึงการสรางวิสัยทัศนรวมกัน
สามารถทําไดโดย 

  1. กระตุนใหแตละคนมีวิสัยทัศน โดยการสรางบรรยากาศกระตุนใหเกิดการสรางสรรค
วิสัยทัศนของตนเองการที่องคการจะสรางการมีวิสัยทัศนรวมกันน้ันตองเร่ิมตนสรางวิสัยทัศนสวน
บุคคลขึ้นมาใหไดกอน เพราะถาหากบุคลากรไมมีวิสัยทัศนเปนของตนเองแลว การทํางานหรือการ
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ตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ก็จะเปนไปในลักษณะที่ยินยอม ปราศจากความตั้งใจและการรวมมืออยาง
จริงจัง การที่บุคลากรมีวิสัยทัศนสวนบุคคลได จะเกิดการรวมมือกันที่ทําใหเกิดประสิทธิสูงสุดใน
องคการวิสัยทัศนสวนบุคคลเปนเร่ืองของความสามารถในการสรางภาพนั้นในใจที่เกินกวาความเปน
จริง โดยเกิดจากกระบวนการคิดของตนเองและเปนอิสระจากอิทธิพลอื่นๆ การที่จะนําวิสัยทัศนสวน
บุคคลออกมาใชไดน้ันตองระมัดระวังเร่ืองสภาพสวนบุคคล ซ่ึงเปนสวนบุคคลของมนุษยท่ีมีเสรีภาพ
ท่ีจะเลือกหรือกระทํา องคการสวนใหญสามารถแบงประเภทของบุคลากรในเรื่องการมีวิสัยทัศนได
เปน 2 ประเภทใหญๆคือ ประเภทที่ตั้งใจและมุงม่ันที่จะปฏิบัติใหวิสัยทัศนน้ันเปนจริงและประเภทที่
ยินยอมและไมปฏิเสธที่จะทําใหวิสัยทัศนน้ันเปนจริง 

 บุคลากรประเภทที่มุงม่ัน จะอุทิศเวลาใหองคการมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติตาม
กําลังและมีความรับผิดชอบสูง มักจะมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน 

 บุคลากรประเภทที่ยินยอม มักจะเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด ทํางานภายใต
กฎที่วางไวแตขาดความคิดสรางสรรคและความกระตือรือรนเปาหมายในการทํางานเพื่อรักษา
ตําแหนงของพวกเขาไว ความคาดหวังในการเลื่อนตําแหนงและการทําใหเจานายมีความสุขมอง
วิสัยทัศนเปนเพียงการยอมรับ 

 องคการแบบดั้งเดิมมักจะใหความสําคัญกับบุคลากรประเภทที่ยอมรับ ผูนําจะนิยมให
บุคลากรอยูภายใตคําสั่งและการควบคุมของพวกเขา แตผูนําในองคการแหงการเรียนรูตองการ
บุคลากรประเภทมุงม่ันเพื่อใหการเรียนรูในองคการมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งท่ีผูนําตองทําคือการ
ยอมใหบุคลากรมีอิสระในการเลือกคิดและการกระทํา 

  2. พัฒนาวิสัยทัศนสวนบุคคลใหเปนวิสัยทัศนรวมกันขององคการ ผูนําในองคการตอง
เลิกความคิดดั้งเดิมวาวิสัยทัศนขององคการมาจากผูนําหรือกระบวนการวางแผนในองคการเทาน้ัน
อาจเรียกไดวาเปนวิสัยทัศนเชิงกลยุทธหรือวิสัยทัศนท่ีเปนทางการ ผูนํามักมองเปนวิธีท่ีใชแกไข
ปญหาหรือเปนกระบวนการกลยุทธขององคการ เชน การแกไขปญหาเร่ืองขวัญและกําลังใจที่ต่ําลง
ของบุคลากร ซ่ึงท่ีจริงแลวขัดกับหลักการขององคการแหงการเรียนรูเพราะวิสัยทัศนรวมกันน้ันตอง
เกิดจากการมีสวนรวมของคนทั่วไปทั้งองคการและเปนวิสัยทัศนท่ีย่ังยืน และตองดําเนินตอไปไม
สิ้นสุด 

 อยางไรก็ตามสิ่งสําคัญท่ีสุดที่ผูนําจะตองจําไวเสมอคือ ผูนําจะตองเต็มใจท่ีจะรวมสราง
วิสัยทัศนน้ีรวมกับคนในองคการ โดยไมมองวาวิสัยทัศนของผูนําจะตองกลายเปนวิสัยทัศนของ
องคการโดยอัตโนมัติ 

  3. สรางทัศนคติตอวิสัยทัศนในระดับความมุงม่ันมากที่สุด เพื่อใหเกิดพฤติกรรมท่ี
สนับสนุน โดยไมตองมีการควบคุม สามารถสรางไดโดยใชการติดตอสื่อสาร การสนทนาอยาง
ตอเน่ือง เพื่อใหบุคลากรรูสึกอิสระที่จะแสดงความฝนหรือวิสัยทัศนออกมา ผูนําในองคการแหงการ
เรียนรูมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองเปดกวาง และเต็มใจท่ีจะพิจารณายอมรับฟงความคิดเห็น
ตางๆ ของพนักงาน ผูนําไมควรทําลายความคิดใหมๆ ถาแนวคิดไดรับการสนับสนุนพนักงานจะ
รูสึกเช่ือม่ันในตนเอง และจะมีการตอบสนองในทางบวกเพื่อประโยชนตอองคการ 
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  4. ทําใหมีวิสัยทัศนท่ีเกิดรวมกัน มีทิศทางไปสูจุดมุงหมายที่เห็นไดชัดเจนและจับตอง
ได 

 จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การมีวิสัยทัศนรวมกัน หมายถึง บริษัทแหงหน่ึงในเขต
หวยขวางไดมีการสงเสริมใหบุคลากรไดแสดงวิสัยทัศนของตนเอง และบุคลากรและผูท่ีเกี่ยวของมี
สวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน และพันธะกิจของบริษัท หรือมีสวนรวมในการวางแผนการ
ดําเนินงาน การเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถแสดงความคิดไดอยางอิสระ มีโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อใหบุคลากรมีรวมกันคิดเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ในการทํางานรวมกัน 

 4. การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) 
 เปนการเรียนรูรวมกันของสมาชิก โดยอาศัยความรูและความคิดของสมาชิกในกลุมมา 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความรูและความสามารถของทีมใหเกิดข้ึน การเรียนรูรวมกัน
เปนทีมจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือมีการรวมพลังของสมาชิกใหไดมีโอกาสเรียนรูสิ่งตางๆรวมกัน โดยการ
แลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น และประสบการณซ่ึงกันและกันอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ จนเกิดเปน
ความคิดรวมกันของกลุม และกลุมควรลดสิ่งท่ีกอใหเกิดอิทธิพลครอบงําแนวความคิดของสมาชิกคน
อื่นๆ พรอมท้ังกระตุนใหกลุมมีการสนทนาและอภิปรายอยางกวางขวาง ซ่ึงการอภิปรายเปนการนํา
วิสัยทัศนของแตละบุคคลมาแลกเปลี่ยนกัน และหาขอสรุปเพื่อออกมาเปน แนวปฏิบัติรวมกันทําให
องคการบรรลุเปาหมายไดการที่จะเกิดความคิดสรางสรรคใหมๆไดจะตองมีการสนทนาโดยจะตอง
ทําควบคูกันไป ดังน้ันทีมจะตองใชไดท้ังกลุมจึงจะเกิดการทํางานเปนทีม เพื่อไปสูเปาหมายของ
องคการ การเรียนรูรวมกันเปนทีมมีองคประกอบพื้นฐานคือ 

  1. การสนทนาและการอภิปราย 
 การสนทนาเปนวิธีการชวยใหสมาชิกใหเปนตัวแทน เปนผูท่ีมีสวนรวมในความคิดและ

กลายเปนผูสังเกตการณความคิดสมาชิก โดยแยกความคิดของตนเอง เพื่อเตรียมรับความคิดของ
ผูอื่นในกลุม ซ่ึงเปนสิ่งชวยใหเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง เปนการสนทนาเชิงสรางสรรคและ ลดการ
โตแยง การสนทนาจะชวยพัฒนาใหกระบวนการคิดละเอียดออนย่ิงข้ึน พัฒนาความสัมพันธระหวาง
สมาชิกในกลุม ความไววางใจอยางลึกซ้ึง พัฒนาความรูความเขาใจที่ดีย่ิงข้ึนของแตละคนและ
สมาชิกไดเรียนรูพูดคุยอยางเปนมิตรเปนเพื่อนรวมงานและลดการตอตานดวยการไมใหความสําคัญ
กับการเอาชนะ 

 การอภิปราย เปนการนําเสนอความคิดเห็นของแตละคนมาแลกเปลี่ยน มีการตัดสินใจและ
ใหความสําคัญในการหาขอสรุปเพื่อนําไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันเปนทีม การอภิปรายมี
ความจําเปนควบคูกับการสนทนาในการนําไปสูเปาหมายเดียวกัน 

  2. การเรียนรูสภาพความเปนจริงในปจจุบัน สิ่งท่ีเปนสัญลักษณหรือขอบงช้ีการเรียนรู
เปนทีมคือ ขอคิดเห็นที่หลากหลายขัดแยงกัน ในการขัดแยงทางความคิดจะเปนกระบวนการใหเกิด
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ซ่ึงไดจากมุมมองท่ีหลากหลายของสมาชิกในกลุม ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนผล
การสนทนา 
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  3. การเรียนรูวิธีปฏิบัติ เปนการพัฒนาการฝกสนทนาดวยกัน เพื่อวาจะไดเร่ิมตนการ
พัฒนาทักษะรวม และยังมีการเรียนรูวิธีการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรมาเปนสวนชวยในการทํางาน เม่ือ
ตองเผชิญความยุงยากในการทํางาน หนวยงานมีการสนับสนุนใหบุคลากรมีการเรียนรูรวมกัน รูถึง
กระบวนการเรียนรู วิธีการเขาถึงความรูและเทคโนโลยีในการเรียนรู 

 ชวินท ธัมมนันทกุล (2540:7) ไดกลาววา การเรียนรูเปนทีม เปนการแลกเปลี่ยนความรู 
ประสบการณ ทักษะและวิธีคิด เพื่อกอใหเกิดผลตามตองการ โดยมีการถายทอดความรูใหแกกัน
ดวยความเต็มใจจริงใจ รับฟงกันอยางลึกซ้ึงดวยการเปดตา เปดใจ เนนกระบวนการและระบบ ไม
ยึดติดตัวบุคคล รวมกันสรางกฎเกณฑกลุมในการเรียนรูกัน เพื่อพัฒนาภูมิปญญาและเสถียรภาพ
ของทีมงานโดยรวม 

 จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา การเรียนรูเปนทีม หมายถึง การที่บริษัทแหงหน่ึงในเขต
หวยขวาง มีการจัดโครงสรางหนาที่ของบุคลากร และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และวิธีการ
ทํางานใหบุคลากรทุกคนเขาใจในความรับผิดชอบของตนอยางชัดเจน มีการสงเสริมใหบุคลากร
แลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกันทั้งความสําเร็จและความผิดพลาดในการทํางาน มีการทบทวน
การทํางานเพื่อแกปญหาการทํางานรวมกัน บริษัทมีการสงเสริมใหบุคลากรมีกิจกรรม เพื่อพัฒนาสิ่ง
ใหมๆ ท่ีเปนประโยชนตอการทํางาน มีการปฏิบัติงานแบบรวมคิด รวมทํา รวมเสนอความคิดเห็น 
ตามหลักประชาธิปไตย บริษัทไดมีการสนับสนุนการเรียนรูและวิธีการเขาถึงความรู โดยการใชสื่อ 
หรือเทคโนโลยีท่ีใชในการเรียนรูกับบุคลากรอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ มีการอภิปรายถึงความจําเปน
ควบคูกับการสนทนาในการนําไปสูเปาหมายเดียวกัน มีความไววางใจซ่ึงกันและกัน และมีการ
ถายทอดความรูใหแกกันดวยความเต็มใจ 

 5. การคิดอยางเปนระบบ (Systems thinking) 
 การคิดอยางเปนระบบเปนหัวใจสําคัญขององคการแหงการเรียนรู และมีสวนสําคัญตอการ

สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและจะนํามาซ่ึงการพัฒนาแบบย่ังยืนของทรัพยากรในองคการ การคิด
อยางเปนระบบเปนวิธีการคิด การอภิปราย การทําความเขาใจในปรากฎการณตางๆที่เกิดข้ึน ดวย
การเชื่อมโยงเร่ืองราวตางๆอยางเปนระบบ เปนการมองเห็นความสัมพันธซ่ึงกันและกันในรูปแบบที่
ไมหยุดน่ิงและไมมองแบบแยกสวนหรือเปนภาพเฉพาะ ความเขาใจถึงจุดสําคัญของความคิด เชิง
ระบบก็คือขอมูลยอนกลับ การเรียนรูจากประสบการณและคนอื่นๆ ซ่ึงการปฏิสัมพันธท่ีวาน้ีจะ
เกิดข้ึนทุกสวนที่ประกอบกันเปนระบบขององคการ บุคคลเพียงคนเดียวจะไมสามารถนําไปสู
องคการแหงการเรียนรูได และจะเกิดจากการที่ทุกคนมีความรับผิดชอบรวมกัน สําหรับการคิดเชิง
ระบบของการปฏิบัติงาน การยอมรับอยางตอเน่ือง และมีการตรวจสอบซํ้าๆในสาระของการวาง
เงื่อนไข ภาวะอารมณ และความยอมรับอยางตอเน่ืองและมีการตรวจสอบซ้ําๆในสาระของการวาง
เงื่อนไข ภาวะอารมณ และความวิตกกังวลตอการเรียนรู องคการไมพึงมุงเนนในสิ่งสําคัญเพื่อการ
อยูรอด ตองสามารถทําความเขาใจในปรากฏการณตางๆ ท้ังในภาพรวมและในสวนยอย คือเห็นทั้ง
ปาและเห็นตนไมแตละตนดวย 
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 การคิดอยางเปนระบบไดน้ันจะตองมีการเปลี่ยนจิตใจหลายดาน เชน 
  1. สามารถมองเห็นทั้งสวนรวมและสวนยอยได 
  2. สามารถเชื่อมโยงสิ่งตางๆเขาดวยกันอยางเปนระบบ 
  3. สามารถระบุวาอะไรเปนสาเหตุ กอใหเกิดอะไรและอยางไร 

 ชวินท ธัมมนันทกุล (2540: 9) ไดเสนอกฎของการคิดอยางเปนระบบไว 10 ประการ คือ 
  1. ปญหาวันน้ีมาจากการวิธีแกปญหาวันกอน 
  2. แรงกระทําเทากับแรงสะทอน 
  3. มีข้ึนมีลงและมีเกิดมีดับ 

4. เลือกวธิีงายที่สุดอาจกลับไปตั้งตนท่ีปญหาเกา 
5. วิธีแกอาจแยกวาตัวปญหา 
6. เรงใหเร็วข้ึนอาจทําใหชาลง 
7. เหตุสืบเน่ืองมีสารพัน 
8. เปลี่ยนนอยอาจทําใหเปลี่ยนมากได 
9. ทําหลายอยางพรอมกันเกิดผลไมพรอม 
10. การแกปญหาแตละหนวย อาจจะไมแกปญหาขององคการ 

 การวางแผนเพื่ออนาคต โดยมีความเชื่อวาหากสมาชิกขององคการเขาใจการเปลี่ยนแปลง
ตางๆขององคการและสภาพแวดลอมอยางถองแทแลว จะสามารถปฏิบัติในเชิงรุกที่จะปองกันปญหา
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสรางสรรคผลงานที่เหนือความคาดหมายของลูกคาและผูรับบริการได 
และเม่ือพิจารณาถึงองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของเซ็งกิ (Senge) แลว จะเห็นวาทุก
องคประกอบไมสามารถแยกออกจากกันไดแตตองทําเปนวัฎจักร โดยเร่ิมจากแตละบุคคลในองคการ
มีการเรียนรูท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อขยายขีดความสามารถในการสรางสรรคผลงาน 
นําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาเช่ือมโยงกับการทํางานในองคการอยางองครวม เม่ือคนสวน
ใหญในองคการพัฒนาถึงระดับน้ี ถาไมมีการเปลี่ยนแปลงความคิดระหวางกันก็ไมเกิดองคความรู
ใหมๆ หรือเกิดความคิดที่แตกแขนงออกไปจะตองมีการสรางวิสัยทัศนรวมกันทุกระดับและกระทํา
อยางตอเน่ือง เกิดเปนการเรียนรูรวมกันเปนทีม มีการเรียนรูบทเรียนที่ประสบความสําเร็จและความ
ผิดพลาดลมเหลว แลวนําสิ่งท่ีไดจากเรียนรูในทีมไปสรางเปนกรอบความคิดของตนเอง เพื่อนําไป
ปรับใชในสถานการณท่ีแตกตางกันอันจะเปนการพัฒนาองคการไปสูเปาหมายตอไป 

 จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา ความคิดเชิงระบบหมายถึง การที่บริษัทแหงหน่ึงในเขต
หวยขวาง มีการระบุปญหาที่ตองการแกไขชัดเจนโดยอาศัยขอมูลและการระดมความคิดจากทุกฝาย 
มีการจัดเรียงลําดับของปญหาที่พบ เม่ือเกิดปญหาข้ึนบุคลากรของบริษัทมีการใชหลักเหตุผล และ
วิจารณญาณ ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ บริษัทมีการสงเสริมใหบุคลากรมีการ 
พัฒนาความคิดอยางบูรณาการ มีการวิเคราะหสาเหตุหลักและสาเหตุรองของปญหา มีการเชื่อมโยง
การปฏิบัติงานของแผนกตางๆในองคการอยางเปนระบบ มีการใชขอมูลยอนกลับในการตรวจสอบ
การดําเนินงานของบริษัท และมีการดําเนินการจัดเก็บขอมูลตางๆอยางเปนระบบ 
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 จากหลักการทั้ง 5 ประการ สรุปไดวา การพัฒนาองคการแหงการเรียนรูน้ันตองเร่ิมจาก

การพัฒนาตัวบุคคลใหเปนบุคคลที่รอบรู โดยเสริมสรางใหเปนบุคคลที่ใฝรู ใฝเรียนทั้งดานความคิด 
วิทยาการและขอมูลสารสนเทศใหมๆตลอดเวลา พรอมท้ังรูจักนําความรูใหมๆมาพัฒนาปรับปรุง
แบบแผนความคิด การมองและการตัดสินใจใหเหมาะสมทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทาง
เศรษฐกิจ ธุรกิจ เพื่อโยงเขาสูความสัมพันธกับองคการ โดยการสรางความเขาใจในทิศทางของ
องคการในอนาคตใหตรงกัน เพื่อการมีวิสัยทัศนรวมกันและเขาใจถึงสิ่งท่ีจะทําในอนาคตกาวไปสู
การเรียนรูเปนทีม ซ่ึงครอบคลุมตั้งแตความรูในขอมูลเพื่อการตัดสินใจ วิธีการคิด การมองปญหา
และสิ่งท่ีสําคัญก็คือการเรียนรูจากความสําเร็จและความลมเหลวของท้ังคนในองคการตัวเอง รวมถึง
องคการอื่น และทายสุดคือไดมีการนําความรูตางๆ ของพนักงานมาคิดอยางเปนระบบทั้งน้ีเพื่อให
เห็นภาพรวมและสามารถระบุประเด็นท่ีตองตัดสินใจใหถูกตองตรงจุด เพื่อใหเกิดมาตรฐานมี
ประสิทธิภาพในการทํางานตอไป 
 
 ไมเคิล เจ มารควารท (Michael J.Marquardt) กลาวถึง การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู 
5 ประการ (Building the Learning Organization) ซ่ึงผูวิจัยไดนําแนวคิดน้ี เปนกรอบในการวิจัยใน
สวน “การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรู ของบริษัทแหงหน่ึง
ในเขตหวยขวาง” ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

  1. พลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ โดยองคการ
มีสงเสริมใหพนักงานมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง ซ่ึงแบงเปน 3 ประเด็นหลักคือ  

   - ระดับการเรียนรูในองคการ ซ่ึงแบงเปน 3 ระดับ คือระดับปจเจกบุคคล ระดับทีม 
และระดับองคการ 

   - ประเภทของการเรียนรู  ซ่ึงแบงไดเปน 3 ประเภทคือ การเรียนรูเชิงปรับตัว การ
เรียนรูเชิงคาดการณ และการเรียนรูเชิงปฏิบัติ ซ่ึงมิไดแยกจากกันโดยเด็ดขาด ท้ังน้ีองคการควรมี
การสงเสริมการเรียนรูท้ัง 3 ประเภทน้ี ไปพรอมๆกัน 

   - ทักษะในการเรียนรู ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนท้ังน้ี บริษัทควรสงเสริมเพื่อใหเกิดการ
เรียนรูในองคการอยางกวางขวาง และทําใหเกิดความสําเร็จเชิงธุรกิจ เชนการคิดเชิงระบบ รูปแบบ
ความคิด การมุงม่ันสูความเปนเลิศ การเรียนรูแบบช้ีนําตนเองและการเสวนา  

2. การปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง องคการ
จะตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง และกลยุทธขององคการอยางเปนรูปธรรม จึงจะสามารถ
เปลี่ยนเปนองคการแหงการเรียนรูได โดยสนใจองคประกอบยอยท้ัง 4 มิติ โดยแตละมิติจะตอง
เปลี่ยนทั้งวัตถุประสงค และการออกแบบจากเดิมท่ีใหความสนใจแตกับเน้ืองานและผลิตผล เปนให
ความสนใจกับการเรียนรูและการพัฒนาไปพรอมๆกัน  
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   - ดานวิสัยทัศน คือมีวิสัยทัศนรวมกันของพนักงานและองคการ เพื่อทําใหองคการ
มีการพัฒนารุดไปขางหนา โดยแบงเปน 4 ประการ ไดแก  

 ประการแรก คือสรางรากฐานองคการใหม่ันคง ตั้งอยูบนวิสัยทัศนรวมในการเรียนรู และ
บริษัทตองตระหนักวาบริษัทจะไมบรรลุเปาหมายในการเรียนรูได หากบริษัทไมปฏิรูปตนเองใหเปน
องคการแหงการเรียนรู  

 ประการที่สอง วิสัยทัศนมีความหมายตอทุกคน เพราะนอกจากเปนตัวแทนของความหวัง
และความฝนแลว ยังเปนสิ่งท่ีนําไปสูการปฏิบัติ สามารถตรวจสอบมุมมองความคิดของตนเอง และมี
เหตุผลที่จะยอมรับการคิดและแนวปฏิบัติใหมๆ 

 ประการที่สาม วิสัยทัศนเปนตัวฉุดดึงใหเรากาวไปสูเปาหมายสูงสุดขององคการ และ
วิสัยทัศนรวมก็สนับสนุนใหเกิดความกลาที่จะเสี่ยงและทําใหเกิดนวตกรรม 

 ประการที่สี่ ความหมายและคานิยมรวมกัน มีความสําคัญตอการกําหนดประเภทของ
ความรูท่ีองคการตองการที่จะจัดเก็บและถายโอน  

   - ดานวัฒนธรรม องคการควรมีการสรางวัฒนธรรมที่สงเสริมในการเรียนรู และ
เปลี่ยนคานิยมบางประการเชน การไมสนใจท่ีจะเรียนรู การอยูเฉยๆแตไดรางวัล จึงจะสามารถเปน
องคการแหงการเรียนรูได องคการควรมีการสงเสริมการใหคุณคาและการใหรางวัลกับการเรียนรู
ของพนักงาน เพื่อใหทุกคนไดตระหนักถึงการเรียนรู มีการสงเสริมความรับผิดชอบรวมกันในการ
เรียนรูของตนและของผูอื่น สงเสริมใหทุกคนไวางใจและเอาใจใสกันและกันวัฒนธรรมน้ีจะสงเสริม
การสนับสนุนใหขอมูลปอนกลับและการเปดเผย มีรางวัลจูงใจสําหรับนวตกรรม การทดลองและ
ความกลาที่จะเสี่ยงโดยองคการจะไดเรียนรูท้ังความสําเร็จและความลมเหลว และนําขอผิดพลาดมา
พัฒนาความคิด และวิธีปฏิบัติใหมๆ เพื่อพัฒนาการทํางาน มีการใหคําม่ันสัญญาดานการเงินสําหรับ
การฝกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางจริงจัง และมีการสรางคุณภาพชีวิตการทํางาน 

   - ดานกลยุทธ คือองคการมีการนํากลยุทธมากมายที่จะชวยใหองคการประสบ
ความสําเร็จ ไดแก 1. กลยุทธการทําใหการเรียนรูขององคการสอดคลองไปในทางเดียกันกับ
ความสําเร็จทางธุรกิจ และความสําเร็จของบุคคล 2. การแทรกการเรียนรูเขาไปนทุกการดําเนิน 3. 
พัฒนานโยบายดานบุคลากรเพื่อสรางองคการแหงการเรียนรู 4. ใหการยอมรับและใหรางวัลแกการ
เรียนรู 5. การวัดและการกระจายขาวผลกระทบและประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนรู 6.การสราง
โอกาสที่หลากหลายในการเรียนรู 7. แบงเวลาเพื่อการเรียนรู 8. สรางแวดลอมทางกายภาพใหเอื้อ
ตอการเรียนรู 9. การเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงใหมากท่ีสุด 10. เรียนรูแบบ “ทันเวลา” ไมใชแบบ 
“เพื่อไวรอทา” 

   - ดานโครงสราง องคการตองมีการวางโครงสรางการทํางานใหเหมาะสม เพราะ
โครงสรางเปนตัวกําหนดระบบการดําเนินงาน การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ชองทางการ
สื่อสาร กระบวนการตัดสินใจ และระดับของการควบคุมภายในองคการ อยางไรก็ดีโครงสรางควร
เปนไปใหสอดคลองกับหนาที่งาน มีความยืดหยุน บรรยากาศที่เปดเผย ความเปนอิสระและการให
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โอกาส โครงสรางองคการตั้งอยูบนพื้นฐานของความตองการที่จะเรียนรู และหลักการบริหารงาน
ขององคการก็ควรใหอิสระ สนับสนุน และใหทรัพยากรแกบุคคลที่ตองการ 

3. การเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลาย
เออร และชุมชน คนมีความสําคัญตอองคการแหงการเรียนรูเพราะวา คนมีศักยภาพและ
ความสามารถที่จะเรียนรู คนเปนผูเช่ียวชาญในการจัดการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารใหกลายเปนความรู
ท่ีมีคุณคาทั้งตอตนเองและตอองคการ ฉะน้ันองคการจึงตองมีการเอื้ออํานาจ และการสนับสนุนให
บุคคลเหลาน้ี เพื่อใหคนเหลาน้ีสามารถนําทรัพยากรที่ตนเองมีมาประยุกตใชกับความรูท่ีทาง
องคการไดสนับสนุน เพื่อกอใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

4. การจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การ
ถายโอนและการนําไปประยุกตใช ระบบยอยของความรูท่ีครอบคลุมการเปลี่ยนผานความรู จาก
แหลงความรูไปสูการใชความรูใหเปนประโยชนน้ัน ประกอบดวย 6 ข้ันตอนดังน้ี  

- การแสวงหารความรู (Acquisition) 
- การสรางความรู (Creation) 
- การจัดเก็บความรู (Storage) 
- การวิเคราะหและการทําเหมืองความรู (Transfer and Dissemination) 
- การประยุกตใชและการทําใหขอมูลถูกตองเที่ยงตรง (Application and 

Validation) 
 บริษัทจะเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เม่ือดําเนินการตามกระบวนการ

ท้ัง 6 ข้ันตอนอยางตอเน่ือง ซ่ึงไมจําเปนตองเกิดข้ึนตามลําดับหรือแตละลําดับเปนอิสระตอกัน เชน
สารสนเทศตางๆตองไดรับการเผยแพรผานหลายๆชองทาง ภายใตักรอบเวลาที่แตกตางกันไป  

5. การประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผาน
เทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส ระบบดานเทคโนโลยีขององคการ
แหงการเรียนรูประกอบดวยเครือขายทางเทคโนโลยีแบบประสมประสาน และเคร่ืองมือทางดาน
ขาวสารที่จะทําใหคนสามารถเขาถึง และแลกเปลี่ยนขอมูลและการเรียนรูกันได ซ่ึงเครือขายและ
เคร่ืองมือดังกลาวอันไดแก กระบวนการทางเทคนิค ระบบ และโครงสรางตางๆที่จะทําใหเกิดความ
รวมมมือ การฝกสอนงาน การประสานงาน และทักษะอื่นๆ นอกจากน้ียังประกอบดวยอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส และกระบวนการที่ทันสมัยตางๆ เชน การประชุมผานสื่อคอมพิวเตอร และ
สถานการณจําลอง เปนตน ซ่ึงองคประกอบเหลาน้ีจะทําใหเกิดการถายโอนความรูอยางอิสระ 
  
1.6 แนวทางที่จะพัฒนาบริษัทใหเปนองคการแหงการเรียนรู 

 ในสภาวการณปจจุบันการสรางองคการแหงกรเรียนรูเปนเร่ืองดวน เพราะวาในอนาคต
ไมใชการแขงขันระดับโลกเทาน้ัน แตเกี่ยวกับการเรียนรูระดับโลกดวย เปนการเรียนรูขามพรมแดน 
(Learning Across Border) ดังน้ันในการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูใหมี
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ประสบความสําเร็จตัวองคการตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก จะตองพัฒนาโครงสรางและวิธีการ
ใหเหมาะสมกับคนในองคการ ประวัติศาสตร เทคโนโลยี เปาหมาย ภารกิจ และวัฒนธรรมองคการ
ใหมากท่ีสุด ท้ังน้ีเพราะโครงสรางที่แทจริงในองคการทุกอยางจะตองมีการเปลี่ยนแปลง ไดแก 
รูปแบบของงาน ระบบท่ีรวดเร็ว โครงสราง และ นโยบาย ดังน้ัน แนวทางที่เปนไปไดในการสราง
องคการแหงการเรียนรู  
 เจนเนตร มณีนาค; และคนอื่นๆ (2546:  111-114) กลาวถึงคุณลักษณะองคการแหงการ
เรียนรู ดานวัฒนธรรมการเรียนรูในองคกรวา “วัฒนธรรมการเรียนรู (Learning Culture)” เกี่ยวกับ
บรรยากาศขององคการ มี 6 ลักษณะดังตอไปน้ี 

1. องคการตองพัฒนาความเขาใจสภาพแวดลอม มีทีมอาวุโสใชเวลาคิดเกี่ยวกับ
อนาคต มีการใชท่ีปรึกษาและคนจากขางนอก 

2. องคการตองมีระบบที่ทําใหเกิดความม่ันใจวาสามารถคนหาความชํานาญและ
ประสบการณได เม่ือตองการ มีเครือขายที่ขามขอบเขตองคการ เพื่อพัฒนา
ความรูและความชํานาญ 

3. มีขอผูกมัด (Commitment) ในการเรียนรู และพัฒนาบุคคลซ่ึงไดรับการสนับสนุน
จากผูบริหารระดับสูง ผูคนทุกระดับจะไดรับการสนับสนุนใหเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ 

4. ความคิด การสรางสรรค และความสามรถในการจินตนาการถูกทําใหมีข้ึน
เพื่อท่ีจะไดนําไปใชพัฒนา 

5. มีบรรยากาศการเปดใจและไวใจ ทุกคนสามารถไดรับการสนับสนุนใหพัฒนา
ความกลาพูด กลาแสดงออก เพื่อกอใหเกิดการกระทําที่ทาทาย 

6. มีการเรียนรูจากประสบการณ เรียนรูจากสิ่งท่ีเคยผิดมากอน 
 
มารควอทและเรยโนล(Marquart; & Reynold. 1994: 34-65) ไดเสนอกลยุทธไวดังน้ี 
  1. การเปลี่ยนรูปลักษณการเรียนรู (Transformation the Image learning) กลยุทธท่ี

ชัดเจนในการเปลี่ยนองคการแหงการเรียนรู คือ การเปลี่ยนภาพลักษณ (Image) หรือรูปแบบทาง
ความคิด ซ่ึงคนสวนใหญเกี่ยวของกับการเรียนรู คนเรามีแนวโนมท่ีจะมองไปที่การเรียนรู โดยผาน
รูปแบบของความคิดที่ผานมา เชน วินัย การควบคุม การฝกฝน เปนตนรูปแบบทางความคิดตอง
ยอนหลังมาตามอารมณ ความรูสึกของพนักงาน ความตื่นเตน ความสําเร็จของธุรกิจ ความ
สนุกสนาน การแขงขัน และการเจริญเติบโตของบุคคลและองคการ 

  2. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูของทีม (Develop Team Learning Activities) การ
เรียนรูเปนความสามารถของทีมไดอยางหน่ึง วิธีการรวมคิดอยางแทจริงและเปนสิ่งจําเปนท่ีขาด
ไมได เพราะวาไมใชเปนความคิดคนเดียวแตตองเปนทีมงานรวมกันคิด ถึงจะเปนพื้นฐานในองคการ
สมัยใหม มีการใชวิธีการตางๆมากมายในการพัฒนาการเรียนรูเปนทีมงาน เชน มีการกําหนดงาน
ใหมๆ และการมีสวนรวมในโครงการ การทํางานรวมกันรวมทั้งการโยกยายตําแหนงของบุคคลใน
หนาที่ตางๆ เปนเหมือนกุญแจสําหรับการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู 
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  3. การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผูบริหาร (Change the Role of Managers) ผูบริหาร
ในองคการแหงการเรียนรูควรจะมีการเปลี่ยนแปลงบทบาท แตจะตองมีจุดประสงคอยางหน่ึงคือ ตอง
ติดตามการปรับปรุงการดําเนินงานโครงการสนับสนุนการเรียนรูในระยะยาว 

  4. กระตุนใหบุคลากรทดลองสิ่งใหมๆและยอมรับกับความเสี่ยงที่เกิดข้ึน (Encourage 
Experimental and Risk Taking) 

 การเรียนรูท่ีมีความสําคัญไมสามารถเกิดข้ึนได ถาปราศจากการทําการทดลองในองคการ
และมีคนกลาที่จะทําการทดลองสิ่งใหมๆและยอมรับกับความเสี่ยงที่เกิดข้ึน การที่ทําใหเกิดภาวะ
เชนน้ีไดตองมีระบบตางๆที่พัฒนาดวย เชน การไดรับสิ่งตอบแทนในการเรียนรูและการสนับสนุนให
คนอื่นๆไดมีโอกาสในการเรียนรู โดยมีการใหรางวัลและใหความสําเร็จของพนักงานที่กลาคิดกลาทํา 

  5. การสรางระบบกลไกในการเผยแพรการเรียนรู (Build Mechanics to Disseminate 
Learning) ตองมีการดําเนินงานตางๆที่ทําใหแนใจวาการเรียนรูท่ีไดรับมาน้ัน มีการเผยแพรไปถึง
ทุกๆจุดทุกแหงในองคการ โดยอาจจะจัดใหมีการพบปะกันของบรรดาผูจัดการทั้งหลาย เพื่อแบง
ประสบการณการเรียนรูกัน หรืออาจจะจัดงานประจําปใหบรรดาทีมงานของพนักงานในการนําเสนอ
สิ่งประดิษฐใหมๆท่ีไดคิดคนข้ึน 

  6. การเสริมสรางพลังอํานาจกับคนที่ทํางาน (Empowerment) ถาลูกจางทั้งหลาย
ไดรับการยอมรับในความสําเร็จของเขา ก็จะเรียนรูไดถึงระดับท่ีดีท่ีสุด องคการบางแหงมีการพัฒนา
ระบบการทํางานตางๆ เพื่อสนับสนุนความเปนอิสระของลูกจางในการปฏิบัติงาน เพราะการทํางาน
ในการผลิตและมีความคิดสรางสรรคท่ีมีประสิทธิภาพน้ันแตละบุคคลจะตองมีอํานาจในการเรียนรู
ดวย 

  7. การพัฒนาองคประกอบของการคิดเปนระบบ (Develop the Discipline of 
Systems Thinking) การคิดเปนระบบ หรือความสามารถในการมองเห็นรูปแบบและความเกี่ยวของ
ซ่ึงกันและกัน เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญมากของคนที่มีความชํานาญในการทํางาน ซ่ึงนอยคนนักจะทํา
ได แตตราบใดที่ในองคการยังมีการคิดที่ไมเปนระเบียบอยู องคการจะไมเกิดการเรียนรูท่ีเปน
ประโยชนอยางเต็มท่ี 

  8. การสรางวัฒนธรรมของการปรับปรุงอยางตอเน่ือง (Create Culture of 
Continuous lmprovement) องคการแหงการเรียนรูจะดําเนินงานไดดี เม่ือมีวัฒนธรรมของการ
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง ซ่ึงผลิตภัณฑและการบริการทุกอยางจะถูกเปลี่ยนแปลงใหมีคุณภาพ ดวย
กระบวนการปรับปรุงท่ีมีคุณภาพ เพื่อใหองคการหาวิธีท่ีจะปรับปรุงใหดีข้ึนน้ันจําเปนจะตองมีผูเรียน
รูท่ีดีและฉลาดคลองตัวเหมือนองคการ 

 
 วิกส และลีออน(ประพันธ หาญขวาง. 2538; อางอิงจาก Wick; & Leon. 1993) กลาววาใน

การพัฒนาองคการใหกลายเปนองคการแหงการเรียนรูน้ัน สภาพแวดลอมในการทํางานถือเปน
ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญ สภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสมนี้ ไดแก 

  1. สภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหเกิดความแตกตางและหลากหลายในความคิด 
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2. สภาพแวดลอมกอใหเกิดความรูสึกม่ันคงปลอดภัย 
3. สภาพแวดลอมกอใหเกิดบรรยากาศแหงความพึงพอใจมีความรูสึกที่ดีตอการ
ทํางาน 
4. สภาพแวดลอมท่ีกระตุน ใหเกิดความคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ 

 
 ปเตอร เอ็ม เซ็งกิ (Peter M. Senge.) เสนอวา องคการจะตองมีการเปดกวางทาง

ความคิด การพูดคุยสนทนา การยอมรับในความคิดเห็นของผูอื่น ใหทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
มีชองทางการสื่อสารที่เปดกวาง ซ่ึงปจจัยเหลาน้ีจะกอใหเกิดองคการแหงการเรียนรูไดเชนกัน 

 ปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ผูบริหารหรือผูนํามีสวนสนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหง
การเรียนรูภายในองคการ โดยจะตองมีการจัดเวลาใหคนในองคการเรียนรูรวมกัน แลวใหผูบริหารมี
สวนรวมในการเรียนรูรวมกับทุกคนในองคการ มีกิจกรรมที่สงเสริมใหคนมีสวนรวมในการพูดคุย
สนทนาแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน ซ่ึงการปฏิรูปองคการใหกลายเปนองคการ
แหงกรเรียนรูน้ัน ตองเร่ิมพัฒนาจากผูบริหารระดับสูงกอนเปนอันดับแรก ในการที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตนเองใหเปนผูท่ีมีพฤติกรรมแหงการเรียนรูอยางตอเน่ือง จากปจจัยเกื้อหนุนเหลาน้ี 
หากไดมีการพัฒนาใหเกิดข้ึนในองคการ ก็จะเปนสวนสําคัญในการท่ีจะสงเสริมสนับสนุนในการ
พัฒนาองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู 

 
 วัตตกินและมารสิก (นันทพร โชตินุชิต. 2540; อางอิงจาก Watkin; & Marsick. 1992) ได

ช้ีใหเห็นแนวทางที่จะนําพาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยจะตองดําเนินการดังน้ี 
1. สรางโอกาสและบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
2. สงเสริมใหมีการสนทนาและซักถามเพื่อพัฒนาการเรียนรูในองคการ 
3. กระตุนใหมีการเรียนรูรวมกันระหวางบุคคลและทีม 
4. กําหนดระบบที่จะทําใหคนสนใจการเรียนรูและแบงปนความรูใหแกกัน 
5. ใหอํานาจหรือกระจายอํานาจในองคการ โดยผานการกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน 
6. ทําใหองคการเชื่อมโยงกับสภาพแวดลอม พรอมท่ีจะรับขอมูลขาวสาร เผชิญกับ

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและสามารถปรับองคการไดอยางเหมาะสมกับสถานการณได 
 ดังน้ันการจะเปลี่ยนแปลงองคการยอมตองพิจารณาวา ในปจจุบันองคการอยูในสถานะใด

เปนอยางไร ตองการใหอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงไปเชนใด ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงองคการไปสูองคการ
แหงการเรียนรูน้ัน จําตองวางแผนการเรียนรูในอนาคต สงเสริมใหเกิดการเรียนรูในองคการ มีการ
พัฒนาทีมงาน พัฒนาคนอยางตอเน่ือง โดยเนนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งในระดับบุคคล ทีม 
และองคการ สรางโอกาสในการเรียนรู สงเสริมการหาความรูดวยวิธีตางๆ และความจําเปนในการ
พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูโลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็วและรุนแรงขึ้นทุกขณะ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนมีอิทธิพลตอการดําเนินงานและการ
ปรับตัวขององคการ การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีประกอบไปดวย 
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  1. การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซ่ึงภายใตการ
เปลี่ยนแปลงเหลาน้ีประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญ หลายประการไดแก 
   1.1. ปรากฏการณโลกาภิวัตน 
   1.2. ภาวะการแขงขันทางดานเศรษฐกิจและการตลาดที่รุนแรงขึ้น 
   1.3. แรงกดดันจากเร่ืองการรักษาสิ่งแวดลอม 
   1.4. ทฤษฎีและแนวคิดใหมๆทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําให 
   เทคโนโลยีมีลักษณะเปนพลวัต(Dynamic) สูงข้ึน 
   1.5. ยุคใหมของการแขงขันท่ีจะเนนการแขงขันท่ีความรู (Knowledge) 
   1.6. ปจจัยดานทรัพยากรในการผลิตและแรงงานที่เปลี่ยนไป 
  2. การเปลี่ยนแปลงในดานการทํางานและสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน ไดแก 
   2.1. ความสําคัญของการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ 
   2.2. การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางและขนาดขององคการ 
   2.3. การใหความสําคัญกับคุณภาพในการดําเนินงาน 
   2.4. ทักษะและความสามารถของพนักงานที่ตองเปลี่ยนแปลง 
  3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค ในอนาคตผูบริโภคอาจตองการซื้อสินคา
และบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของตนเองไดดีท่ีสุด น่ันคือ 
   3.1. ตนทุนหรือราคาที่ต่ําสุดหรือเหมาะสมที่สุด 
   3.2. คณุภาพที่ดีท่ีสุด 
   3.3. ตองการความรวดเร็วหรือเวลาในการไดรับการตอบสนองในดานตางๆ 
   3.4. นวัตกรรมใหมๆท่ีผูบริโภคไมเคยนึกคิดมากอน 
   3.5. การสรางสินคาและบริการใหเปนไปตามความตองการของผูบริโภค 

 
 จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงตางๆเหลาน้ีกอใหเกิดความทาทายใหมๆกับองคการ 

เน่ืองจากในปจจุบันสื่อเทคโนโลยีตางๆไดมีมากข้ึน พนักงานสามารถไดรับขอมูลขาวสารและมีการ
เขาถึงแหลงความรูไดงายขึ้น รูจักใชสิทธิของตน ดังน้ันองคการจึงควรสงเสริมใหเกิดการเรียนรู โดย
การสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน การแบงปนความรู มีการมอบอํานาจ การใหพนักงานใน
องคการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และวิสัยทัศนขององคการอยางตอเน่ือง รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงองคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม โครงสรางองคการ และสถานการณท่ีกําลัง
เผชิญอยูในปจจุบัน  
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2. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 งานวิจัยภายในประเทศ 
 จุรีย พูลพานิชอุปถัมย (2549) ไดศึกษาและเปรียบเทียบสภาพความเปนจริงและสภาพ

ความคาดหวังเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 รวม 6 ดาน ไดแก การเปนบุคคลที่รอบรู การมีแบบแผนความคิด การสราง
วิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูรวมกันเปนทีม การคิดอยางเปนระบบ และคุณลักษณะของโรงเรียนใน
ฝน ประชาการที่ใชในการวิจัยเปนครูโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 จํานวน 101 คน ไดผลการวิจัยคือ  

  1. ครูโรงเรียนในฝนมีความคิดเห็นตอสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฐจนบุรี เขต 3 โดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง และแยกเปนรายดาน ทุกดานอยูในระดับปานกลาง  

  2. ครูโรงเรียนในฝนมีความคาดหวังเกี่ยวกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฐจนบุรี เขต 3 โดยรวมอยูในระดับสูง และแยก
เปนรายดาน ทุกดานอยูในระดับสูง 

  3. ครูโรงเรียนในฝนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพความเปนจริง และสภาพคาดหวัง 
เกี่ยวกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กาญจนบุรีเขต 3 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 มานิดา ลือสายวงศ (2551) ไดศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอปจจัยท่ีสนับสนุน
การสรางองคการแหงการเรียนรู กรณีศึกษา บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) พบวา 
 พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุนอยกวา 30 ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตรี มีตาํแหนงองคการเปนพนักงานชั้นตน/ กลาง และมีระยะเวลาในการทํางานนอยกวา 5 ป  

 พนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุนการสรางองคการแหงการเรียนรูในระดับดี 
โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังน้ี ดานพลวัตการเรียนรู ดานการเพิ่มอํานาจบุคคล ดานการ
จัดการความรู ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี และดานการปรับเปลี่ยนองคการ ตามลําดับ 
นอกจากนี้ยังพบวาพนักงานมีการเปนองคการแหงการเรียนรูในระดับสูง โดยความเปนองคการแหง
การเรียนรูในดานความรอบรูแหงตนมีคะแนนสูงสุด รองลงมาไดแก ดานแบบแผนความคิดอาน ดาน
การเรียนรูเปนทีม ดานการคิดอยางเปนระบบ และดานวิสัยทัศนรวมกันตามลําดับ 
  พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ตางกันมีความ
คิดเห็นตอความเปนองคการแหงการเรียนรูไมแตกตางกัน แตพนักงานกลุมอายุตางกันและ
ระยะเวลาในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอความเปนองคการแหงการเรียนรู แตกตางกันท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  ปจจัยท่ีสนับสนุนการสรางองคการแหงการเรียนรูดานพลวัตการเรียนรู ดานการ
ปรับเปลี่ยนองคการ ดานการเพิ่มอํานาจบุคคล และดานการจัดการความรู มีความสัมพันธในระดับ
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ต่ํากับความเปนองคการแหงการเรียนรูของธนาคารกสิกรไทย ดานความรอบรูแหงตน, ดานแบบ
แผนความคิดอาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนปจจัยท่ีสนับสนุนการสรางองคการ
แหงการเรียนรู ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นของพนักงานที่มี
ตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของธนาคารกสิกรไทย ดานความรอบรูแหงตน, ดานแผน
ความคิดอาน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ปจจัยท่ีสนับสนุนการสรางองคการแหงการเรียนรูดานพลวัตการเรียนรู ดานการ
ปรับเปลี่ยนองคการ ดานการเพิ่มอํานาจบุคคล ดานการจัดการความรู และดานการประยุกตใช
เทคโนโลยีมีความสัมพันธทิศทางเดียวกันกับความเปนองคการแหงการเรียนรู ดานวิสัยทัศนรวม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ปจจัยท่ีสนับสนุนการสรางองคการแหงการเรียนรูดานการปรับเปลี่ยนองคการ ดาน
การเพิ่มอํานาจบุคคล และดานการจัดการความรู มีความสัมพันธอยูในระดับต่ําและปานกลางกับ 
ดานการเรียนรูเปนทีม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนปจจัยท่ีสนับสนุนการสราง
องคการแหงการเรียนรู ดานพลวัตการเรียนรู และดานการประยุกตใชเทคโนโลยีมีความสัมพันธใน
ระดับต่ํากับความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอความเปนองคการแหงการเรียนรูดาน การเรียนรูเปน
ทีม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ปจจัยท่ีสนับสนุนการสรางองคการแหงการเรียนรูดานพลวัตการเรียนรู ดานการ
ปรับเปลี่ยนองคการ ดานการเพิ่มอํานาจบุคลล ดานการจัดการความรู และดานการประยุกตใช
เทคโนโลยีมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลางกับความเปนองคการแหงการเรียนรู ดานการคิด
อยางเปนระบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 สุดารัตน พลเจริญ และสุนิภา ศิริพัฒนานันท (2546) ไดศึกษาเร่ืองแนวทางการสราง
องคการแหงการเรียนรู กรณีศึกษา บริษัทไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) พบวาแนวทางการ
ไปสูองคการแหงการเรียนรูขององคการมีลักษณะเดน คือมีการนําระบบบริหารคุณภาพทั่วท้ัง
องคการ (Total Quality Maintenance: TQM) และระบบการบํารุงทวีผลท่ีทุกคนมีสวนรวม (Total 
Productive Maintenance: TPM) เขามาปฏิบัติทําใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองของบุคลากรในทุก
ระดับ ไดแก ระดับบุคคล กลุม และองคการ อีกทั้งยังมีวิธีการเรียนรูหลากหลายวิธีไดแก การเรียนรู
จากการปรับตัว (Adaptive learning) การเรียนรูเพื่อการเรียนรู (Deutero learning) การเรียนรูจาก
การปฏิบัติ (Action learning) นอกจากนี้องคการยังมีโครงสรางการบริหารงานที่ยืดหยุนเปนแบบ
แบนราบ (Flat Organization) และมีโครงสรางการบริหารกิจกรรมแบบทีมขามสายงาน (Cross 
Function Team) มีการกระจายอํานาจ (Empowerment) การมอบอํานาจในการตัดสินใจใหแก
บุคลากร และสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู มีการกําหนดกลยุทธและเปาหมายในการ
ดําเนินงานที่ชัดเจนและมีการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ (Policy Deployment) ไปทุกระดับช้ัน
อยางเปนอยางรูปธรรม มีการสรางเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนความรูระหวางสมาชิกทั้งในและนอก
องคการ มีการเผยแพรความรูโดยเปดโอกาสใหองคการภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชนทั้งในและ
ตางประเทศเขาเย่ียมชมกิจการ บุคลากรขององคการออกไปบรรยายเผยแพรความรูใหกับ
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หนวยงานตางๆ มีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่การตัดสินใจในการดําเนินงาน และผูนํามี
ความมุงม่ันในการสรางวัฒนธรรมการเรียนรู ตลอดจนสรางคานิยมเร่ืององคการแหงการเรียนรู และ
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูของบุคคลากรอยางตอเน่ืองท่ัวท้ังองคการ นอกจากนี้ยังพบวาความเร็วใน
การเรียนรูขององคการสามารถสงผลใหประสิทธิภาพโดยรวมขององคการดีข้ึนอยางรวดเร็วในหลาย
เร่ือง ซ่ึงปจจัยท่ีสงผลใหเกิดอัตราเร็วในการเรียนรูขององคการ สามารถลําดับไดดังน้ี ความมุงม่ัน
ของผูนําที่มีตอการสรางแนวทางการเรียนรู การกําหนดเปาหมายกิจกรรมตางๆ การใหรางวัล การ
สนับสนุนดานงบประมาณ และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช 

 ศุภลัคน ปูประเสริฐ (2546) ปจจัยท่ีมีผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของกลุม
พยาบาลตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

  คาเฉลี่ยการเปนองคการแหงการเรียนรูของกลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐ
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน อยูในระดับสูง 

  การเปนองคการแหงการเรียนรูของกลุมงานพยาบาล โดยรวมพบวา อยูในระดับสูง 
และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา การเปนองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับสูงท้ัง 5 ดาน ตามลําดับ
ดังน้ี คือ การมีแบบแผนความคิด การเปนบุคคลที่รอบรู การคิดอยางเปนระบบ การเรียนรูรวมกัน
เปนทีม การสรางวิสัยทัศนรวมกัน   

  บรรยากาศขององคการ การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของหัวหนาหอผูปวยมีความสัมพันธทางบวกกับการเปนองคการแหงการเรียนรู ของกลุมงาน
พยาบาล โรงพยาบาลรัฐเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ตัวพยากรณท่ีดีท่ีสุดที่สามารถพยากรณการเปนองคการแหงการเรียนรู ของกลุมงาน
การพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร ไดแก การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน และ
บรรยากาศองคการ ซ่ึงรวมกันพยากรณการเปนองคการแหงการเรียนรูไดรอยละ 60 (R2 = 0.60) 
และสามารถเขียนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตราฐาน 

 
 ราตรี ตะพันธุ (2549) การศึกษาคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน

เตรียมทหาร 4 ดาน ไดแกการเปนบุคคลแหงการเรียนรู การประยุกตใชเทคโนโลยี การมีวิสัยทัศน
รวม และการมีวัฒนธรรมการเรียนรู และเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนเตรียมทหาร 4 ดาน ตามความคิดเห็นของขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร จําแนกตาม
หนวยงาน ระดับช้ันยศ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีจํานวน 239 
คน ผลการวิจัยพบวา 

การเปนองคการแหงการเรียนรู = 0.47 (การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน) + 0.36 (บรรยากาศองคการ) 
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  1. คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรู ของโรงเรียนเตรียมทหารดานการ
ประยุกตใชเทคโนโลยี ดานการมีวิสัยทัศนรวม และโดยรวมอยูในระดับมาก สวนดานการมี
วัฒนธรรมการเรียนรู และดานการเปนบุคคลแหงการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง 

  2. คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหารโดยรวมตาม
ความคิดเห็นของขาราชการโรงเรียนเตรียมทหารที่ปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานตางกันไมแตกตางกัน 
เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการมีวิสัยทัศนรวมตามความคิดเห็นของนายทหารที่ปฏิบัติหนาที่
ในหนวยงานตางกัน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนายทหารหนวยฝก-
ศึกษา มีความคิดเห็นสูงกวานายทหารหนวยงานสนับสนุนการศึกษา  

  3. คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหารโดยรวม และ
รายดานตามความคิดเห็นของขาราชการโรงเรียนเตรียมทหารที่มีระดับช้ันยศตางกัน แตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูโดยรวมและราย
ดานทุกดานตามความคิดเห็นของนายทหารสัญญาบัตรสูงกวา นายทหารประทวน 

  4. คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหารโดยรวมตาม
ความคิดเห็นของขาราชการโรงเรียนเตรียมทหารที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตางกันไมแตกตางกัน 
เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานวัฒนธรรมการเรียนรูตามความคิดเห็นของนายทหารที่มีระยะเวลา
การปฏิบัติงานมากสูงกวานายทหารที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานปานกลางอยางมีนัยสําคัญ 0.05 

 จิราภรณ โพธิเต็ง(2542) ไดศึกษาเร่ือง สภาวะความเปนองคการแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนบานหวยหลอดูก อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูบริหารและครูโรงเรียนบานหวย
หลอดูก อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ไดเตรียมความพรอมดานบุคลากร ปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองเจตนารมย
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และมีปจจัย 7 ประการที่จะนําเสนอ
โรงเรียนเขาสูสภาวะความเปนองคการแหงการเรียนรู คือ บทบาทของผูบริหาร บทบาทของคณะครู 
งบประมาณ และทรัพยากรที่ตองการทํางานรวมกันเปนทีม วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของ
โรงเรียน วัฒนธรรมของโรงเรียนและการมีสวนรวมของชุมชน สวนที่เปนปญหาคือ ทรัพยากรที่ตอง
ใชไมเพียงพอ ขอจํากัดของผูเรียน งบประมาณ และสื่อไมเพียงพอ และบุคลากรสวนใหญมี
ประสบการณในการทํางานนอย 

 สุนทรี กุลนานันท (2539) ไดทําวิจัยเร่ืองคุณภาพหรือศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการ
แหงการเรียนรูในประเทศไทยใน 2 ระดับ คือ ระดับมหภาค ไดแก ภาพรวมขององคการทั่วไปใน
บริบทของสังคมไทย และระดับจุลภาค ไดแก ศักยภาพขององคการแตละแหงที่เปนกรณีศึกษาอัน
ไดแก บริษัทเซลลแหงประเทศไทยจํากัด และมูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็กและเปรียบเทียบกับ
ศักยภาพระหวางสององคการ ซ่ึงเปนองคการธุรกิจและองคการไมแสวงหากําไรกับเกณฑในการ
พัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู ผลการศึกษาในระดับมหภาคนั้น กลุมคนที่เปนสมาชิกของ
องคการตางๆแบงเปน 3 กลุมคือ กลุมคนที่มีลักษณะของคนในสังคมเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและ
สารสนเทศพบวา กลุมเกษตรกรรมและกลุมสารสนเทศมีศักยภาพสูง แตกลุมอุตสาหกรรมมี
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ศักยภาพต่ํา สภาพแวดลอมภายในองคการพบวา จุดเดนไดแก แนวคิดดานบริหารจัดการและการ
เรียนรูท่ีอิงวัฒนธรรมตะวันออก ซ่ึงเปนพื้นฐานขององคการแหงการเรียนรู สวน สิ่งท่ีเปนจุดดอย
ไดแก วัฒนธรรมองคการที่มีลักษณะแบงชนชั้นยึดระบบอาวุโสเลือกอุปถัมภและรูปแบบการบริหาร
แบบเก็งกําไรระยะสั้นโดยไมสนใจการสรางนวัตกรรม รวมท้ังไมสรางความผูกพันและไมถายทอด
เทคโนโลยีเทาที่ควรในระดับจุลภาคพบวา บริษัทเชลลแหงประเทศไทยและมูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิ
เด็กตางก็มีศักยภาพในการพัฒนาในระดับสูง ในดานที่แตกตางกันคือบริษัทเชลลมีระบบการ
ถายทอดเทคโนโลยีและการบริหารดี แตการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมในเร่ืองตางๆที่ชวยให
เกิดการเรียนรูจะจํากัดเฉพาะผูบริหารระดับกลางและระดับสูง และยังมีระบบอาวุโสมากสวนศูนย
พิทักษสิทธิเด็กมีบรรยากาศเรียนรู การทํางานเปนทีมและเครือขาย และกระบวนการทํางานที่
สงเสริมการคิดอยางเปนระบบ จุดออนท่ีเหมือนกันคือ มีชองวางทางความคิดของผูบริหารระดับสูง
กับการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับองคประกอบที่จําเปนตอการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู 

 ลือชัย พันธเจริญกิจ (2540) ไดศึกษาการพัฒนาองคการตามแนวคิดองคการแหงการ
เรียนรู กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) เพื่อวิเคราะหถึงศักยภาพในการพัฒนาไปสู
องคการแหงการเรียนรูพบวา ธนาคารไทยพาณิชยมีศักยภาพและลักษณะในการที่จะสรางและ
พัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูเปนอยางมาก แตยังมีจุดออนคือผูบริหารระดับลางและผูปฏิบัติยัง
ไมสามารถมองเห็นภาพรวมและนําไปปฏิบัติใหเกิดผลตามแนวคิดดังกลาวไดทันและเปนไปตาม
ความคาดหวังของผูบริหารระดับสูง 

 นันทพร โชตินุชิต (2540) ไดศึกษาการพัฒนาองคการไปสูองคการแหงการเรียนรูใน
รูปแบบทีมขามสาย กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) พบวาการทํางานแบบทีมขาม
สายมีสวนสนับสนุนใหเกิดองคการแหงการเรียนรูได เน่ืองจากทีมขามสายงานนั้นเปรียบเสมือน
ชุมชนแหงการเรียนรูท่ีจะทําใหทุกคนไดมีโอกาสเรียนรูอยางกวางขวาง และขยายขีดความสามารถ
ของตนเองไดตามปรารถนา 

 อภันตรี รอดสุทธิ (2540) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการเรียนรูความสําคัญกับความ
เปนไปไดในทางปฏิบัติของแนวคิดองคการแหงการเรียนรู กรณีศึกษาโครงการ จุลสัมพันธ ธนาคาร
ไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) โดยการใชแบบสอบถามที่มุงศึกษาเฉพาะการรับรูความสําคัญและ
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับมาก โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการเรียนรูรวมกันเปนทีม และพบวาพนักงานกลุมท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีการรับรู
ความสําคัญของแนวคิดองคการแหงการเรียนรูต่ํากวากลุมท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ
ความสัมพันธระหวางการรับรูความสําคัญ และความเปนไปไดในทางปฏิบัติของแนวคิดองคการแหง
การเรียนรูโดยรวมของพนักงาน มีความสัมพันธในระดับปานกลาง แตการรับรูความสําคัญและความ
เปนไปไดในทางปฏิบัติในเร่ืองความเปนบุคคลที่รอบรู (Personal Mastery) พบวามีความสัมพันธ
อยูในระดับต่ํา 

 สันติมา ศรีสังขสุวรรณ (2540) ไดศึกษาการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อกาวสูการ
เปนองคการแหงการเรียนรู กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวาปจจัยท่ีสงผลกระทบ
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ตอการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองในระดับบุคคลจะตองอาศัยท้ังความพรอมรางกาย อารมณ สังคม 
และสติปญญา ความตองการของแตละบุคคล การใหสิ่งเสริมแรงเพื่อเปนแรงจูงใจใหเกิดความ
ตองการที่จะเรียนรูในระดับองคการ จะตองสนับสนุนสงเสริมบรรยากาศเพื่อการเรียนรู เพื่อให
บุคลากรในองคการไดเรียนรูจากประสบการณในการทํางานเรียนรูจากการแกปญหา เรียนรูจากการ
ทํางานรวมกัน และอุปสรรคของการเรียนรูเกิดจากลักษณะของความเปนปจจัยของบุคคล ลักษณะ
การบริหารงานในระบบราชการ หลักและวิธีคิดแบบแยกสวน และยังพบวาขอจํากัดการพัฒนาการ
เรียนรูดวยตนเองของคนไทยสวนหน่ึงเปนผลมาจากการถูกปลูกฝง การพัฒนาในแตละชวงของชีวิต 
เชน จากการอบรมเลี้ยงดูและระบบการจัดการศึกษาของไทย 

 กัลยาณี คําแดง (2542) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจิตลักษณะกับวินัยการสราง
องคการแหงการเรียนรูกรณีศึกษา องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย กลุมตัวอยางเปนพนักงาน
สังกัดกลุมงานดานชาง/วิศวกรรม จํานวน 308 คน ใน 7 ฝาย ผลการศึกษาพบวาในดานพฤติกรรม 
พนักงานมีโลกทัศนมองโลกตามความจริง (Mental Models) แตมีทัศนคติองคการอยูระดับมาก และ
พบวาปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และทัศนคติตองานมีความสัมพันธกับวินัยท้ัง 5 ประการของ
องคการแหงการเรียนรูในเชิงบวก 

 เจริญสุข ภาวศิริพงษ (2542) ไดศึกษาการพัฒนาแนวคิดองคการแหงการเรียนรู เปน
การศึกษาแนวคิดและกิจกรรมเกี่ยวกับเร่ืององคการแหงการเรียนรู ซ่ึงเปนแนวคิดการพัฒนาองคท่ี
เนนการสรางปจจัยและสภาพแวดลอม เพื่อใหสมาชิกขององคการเกิดการเรียนรูสามารถพัฒนา
ตนเองอยูตลอดเวลา การกําหนดวิสัยทัศน การศึกษาใหรูสภาพแวดลอมขององคการ การกําหนด
นโยบายและกลยุทธขององคการ การฝกอบรม การปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการใหม การปรับปรุง
กระบวนการทํางาน การสรางบรรยากาศในองคการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู และการประเมินผล 
เปนวิธีการที่ใชเพื่อพัฒนาใหเกิดการเรียนรูข้ึนในองคการ และการวิเคราะหธนาคารไทยพาณิชยที่
ไดดําเนินแนวคิดองคการแหงการเรียนรูมาใชพัฒนาองคการ พบวาปจจัยท่ีทําใหองคการประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาองคการเรียนรูคือความรวมมือและความเขาใจเร่ืององคการแหงการเรียนรู 
การติดตอสื่อสารในองคการ ความสามารถในการเลือกแนวทางและกิจกรรมที่เหมาะสมกับองคการ 
และนําเสนอเนื้อหาของการเรียนรูในองคการในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ท่ี
บันทึกในแผนซีดีรอมและโฮมเพจ อยูในระดับเครือขายคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตเพื่อนําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับเร่ืององคการแหงการเรียนรูสําหรับผูสนใจศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง 

 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 เดวิด(David. 1982 : 692)ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและองคการ

แหงการเรียนรู โดยไดศึกษาในแงการปฏิบัติกิจกรรมของผูบริหารในการกระตุนใหเกิดการเรียนรู
เปนรายบุคคลและรายกลุม ผูวิจัยกลุมตัวอยางแบงออกเปน 3 กลุม เคร่ืองมือท่ีใชไดแก แบบวัด
ภาวะผูนํา(MLQ-Multifactor Leadership Questionnaire) และการสัมภาษณตัวแทนของกลุม
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ตัวอยาง ผูวิจัยไดจัดใหกลุมตัวอยางมีการแลกเปลี่ยนความรูและแงคิดตางๆ กระตุนใหเกิดความ
ตองการที่จะเรียนรู ใหมีการผสมผสานความรูและสรางรูปแบบใหมข้ึน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรม
และการปฏิบัติของผู นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลตอการเรียนรูเปนรายบุคคลและรายกลุม 
นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบผลการวิจัยท่ีมีลักษณะเฉพาะดังน้ี 1. หัวหนาทีมไดปฏิบัติบทบาทของผูนํา
การเปลี่ยนแปลง 2. ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตองมีการสรางบรรยากาศสําหรับการเรียนรูโดยการ
สนับสนุน กอใหเกิดความรวมมือและนําศักยภาพของทีมมาใช 3. ผูนํามีพฤติกรรมที่เหมาะสม 4. มี
การทาทายใหทีมมีการตั้งคําถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 5. มีการแบงปนความรูและมีการ
ซึมซับความรู และขอมูลตางๆเพื่อชวยในการเรียนรูของทีม 6. ผูนําสงเสริมใหทีมมีโอกาสที่จะเรียนรู
ภาพรวมและวิธีการปฏิบัติรวมทั้งการตัดสินใจที่จะมีผลตอระบบ 7. ผูนํามีการสงเสริมใหสมาชิกทีมมี
โอกาสเรียนรูความเปนผูนําดวยตนเอง จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา องคการตางๆควรที่จะมีการ
สอนผูบริหารเกี่ยวกับบทบาทในการสงเสริมองคการของตนใหเปนองคการแหงการเรียนรู และใหมี
การคิดอยางเปนระบบ รูปแบบการปฏิบัติของผูนํามีผลตอการปฏิบัติของผูใตบังคับบัญชา ผูบริหาร
ควรจะสรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมการเรียนรูในการทํางาน ความรูและระบบขอมูลนับเปน
องคประกอบสําคัญท่ีจะกอใหเกิดองคการแหงการเรียนรู  

 เคปเปเทลลี่ (Ceppetelli. 1995 : 56-60) ไดศึกษาการสรางองคการแหงการเรียนรูในกลุม
โรงพยาบาล วอรมอนต (Vermont) ซ่ึงประกอบดวยโรงพยาบาลชุมชนในเครือขาย รวมท้ังสิ้น 15 
แหง ผูวิจัยไดศึกษาโดยใชกรอบแนวคิดของเซ็งกิ ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบที่กอใหเกิดองคการ
แหงการเรียนรู 5 ประการ ไดแก ความเชี่ยวชาญเปนพิเศษของบุคคล (Personalmastery), โลก
ทัศนท่ีมองโลกตามความเปนจริง (Mental models), การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared vision), การ
เรียนรูรวมกันเปนทีม (Team learning) และการคิดอยางเปนระบบ (Systems thinking) ผูวิจัย
ดําเนินการศึกษาโดยใหผูบริหารของฝายการพยาบาลจากโรงพยาบาลดังกลาว 7 แหง เขารวม
ประชุม เพื่อท่ีจะนําเสนอการใชแหลงความรูเพื่อการศึกษาตอเน่ือง โดยในขั้นแรกมีการ ช้ีใหเห็น
ความแตกตางระหวางสถานการณปจจุบันกับการสรางวิสัยทัศนรวมกันในอนาคต การปฏิบัติ
ดังกลาวเปนสิ่งจําเปน ท้ังน้ีเพราะสามารถชวยลดชองวางระหวางความเปนจริงกับวิสัยทัศนได ซ่ึง
ชองวางที่มีอยูน้ีเปนสิ่งท่ีกอใหเกิดแรงเครียดแหงการสรางสรรค ซ่ึงจะเปนพลังท่ีจะนํามาใชในการดึง
ความเปนจริงไปสูวิสัยทัศน ผลการศึกษาพบวา มีผลลัพธท่ีสามารถวัดได ซ่ึงประกอบดวย บทบาท
ใหมของผูท่ีเปนและไมเปนพยาบาล มีการนํารูปแบบการบริหารจัดการที่สรางขึ้นไปใช และมีการ
ปฏิบัติตามวิธีการเปลี่ยนแปลง (Critical pathway) นอกจากนี้ยังพบวาระยะเวลาที่อยูโรงพยาบาล
ลดลง วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวก ความพึงพอใจของผูปวยและพยาบาล และความ
รวมมือระหวางแพทยและพยาบาลเปนไปในทางบวกเชนกัน สวนในดานคุณคาที่เกิดข้ึนพบวา เกิด
เครือขายทั้งทางดานการปฏิบัติและดานการศึกษา ผลจากการสัมภาษณ พบวา พยาบาลเขารวม
โครงการอยางกระตือรือรน การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดังกลาวเกิดจากการที่พยาบาลมีความรูสึกวา
ตนเองเปนสวนหน่ึงขององคการ ผลที่ตามมาจากการที่พยาบาลเขารวมโครงการคือ มีการแกไข
ปญหารวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณกัน และมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน จากการที่ผูวิจัยนํา
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แนวคิดของเซ็งกิมาใชในคร้ังน้ีพบวา ผูบริหารมีสวนที่กอใหเกิดองคการแหงการเรียนรู โดยที่มีการ
สนับสนุนเร่ืองเวลาในการกอใหเกิดการเรียนรูท่ีเหมาะสม และมีการจัดหาเครื่องมือท่ีเหมาะสมให
ดวย จากการศึกษาครั้งน้ีทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบองคการแหงการเรียนรูข้ึน และคาดวานาจะมี
การนําไปใชในระบบบริการสุขภาพในอนาคต 

  
กลาวโดยสรุปผูวิจัยไดใชแนวคิด องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู ของ ปเตอร 

เอ็ม เซ็งกิ (Peter M.Senge. 1990) ซ่ึงมี 5 ประการ ท่ีจะสนับสนุนใหเกิดองคการแหงการเรียนรู 
ไดแก 

  1. การเปนบุคคลที่รอบรู (Personal Mastery) 
  2. การมีแบบแผนของความคิด (Mental Models) 
  3. การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) 
  4. การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) 
  5. ความคิดเชิงระบบ (System Thinking) 

 เปนแนวทางในการกําหนดกรอบ  แนวคิด  และออกแบบสอบถาม  ในสวนของ 
“องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง” ซ่ึงจะศึกษา
องคประกอบทั้ง 5 ดานวาองคประกอบใดบางที่จะสนับสนุนใหเกิดองคการแหงการเรียนรู ของ
พนักงานบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง เพราะแนวคิดน้ีสอดคลองกับลักษณะโครงสราง และ
พฤติกรรมการทํางานขององคการแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 

  
และใชแนวคิด การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู 5 ประการของ ไมเคิล เจ มารควารท 

(Michael J.Marquardt) ไดแก 
  1. พลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ  
  2. การปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง  
   3. การเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร 

และชุมชน  
   4. การจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอน

และการนําไปประยุกตใช  
   5. การประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และ

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 
 เปนแนวทางในการกําหนดกรอบ แนวคิด และออกแบบสอบถาม ในสวนของ “การ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรู ของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวย
ขวาง” เน่ืองจากแนวคิดน้ี ไดลงในรายละเอียดของระบบยอยในแตละดาน วาองคการควรมีการ
สงเสริมในปจจัยเหลาน้ี ฉะน้ันผูวิจัยจึงศึกษาวาบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง ไดใหการสนับสนุน
พนักงานในดานใดบางที่จะเปนการสงเสริมการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู  



บทที่ 3 
วิธีดาํเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง “การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง” ในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินงานตามขั้นตอนดังน้ี 

1. การกําหนดประชากร และเลือกกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเคร่ืองมือเพื่อใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวมรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

1. การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  

  ประชากรที่ใชในการศึกษาและทําวิจัยคร้ังน้ี ไดแก พนักงานที่ทํางานในบริษัทแหงหน่ึงใน
เขตหวยขวาง ท่ีปฏิบัติงานในป 2551 จํานวน 111 คน โดยมี 7 แผนก ไดแก  
 

1. Sales & Marketing         จํานวนพนักงาน  4  คน 
2. Financial & Accounting        จํานวนพนักงาน  8  คน       
3. Technical                           จํานวนพนักงาน  10 คน 
4. EHS                                   จํานวนพนักงาน  3  คน 
5. Management                      จํานวนพนักงาน  9 คน 
6. Operation                            จํานวนพนักงาน  66 คน 
7. Logistic & Supply Chain         จํานวนพนักงาน  11 คน 

 (ที่มา : ขอมูลของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง ณ. วันท่ี 25 กรกฎาคม 2551) 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนพนักงานบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางที่
ปฎิบัติงานในป 2551 ผูวิจัยไดคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางที่ใชเปนตัวแทน ของประชากรโดยใช
สูตรของ Taro Yamane (Yamane.  1967 : 580-581) ใชระดับความเชื่อม่ัน 95% และกําหนดความ
คลาดเคลื่อน 5 % ไดจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 87 คน และไดเพิ่มจํานวนตัวอยาง 15 % เทากับ 
13 คน รวมเปนขนาดตัวอยางทั้งหมด 100 คน  
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สูตร      2)(1 eN
Nn

+
=     

 
            โดยที่      n     =    ขนาดของกลุมตัวอยาง 
         N     =    จํานวนประชากร เทากับ 111 คน 
        e     =    คาสัดสวนความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได 5 %( 0.05) 

 

แทนสูตร      2)05.0(1111
111

+
=n          

                
      n  =     87 คน 

  
และผูวิจัยไดไดเพิ่มจํานวนตัวอยาง 15 % เทากับ 13 คน รวมเปนขนาดตัวอยางทั้งหมด 100 คน  

 
 วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง ตามขั้นตอนตอไปน้ี 
 ขั้นที่ 1 วิธีสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability sampling) โดยการสุมแบบ

ช้ันภูมิ (Stratified random sampling) แบบไมกําหนดสัดสวน (Disproportionate) เน่ืองจาก
ประชากรบางแผนกมีจํานวนแตกตางกันมาก โดยสุมตัวอยางพนักงานในแตละแผนก โดยไม
กําหนดสัดสวนประชากรในแผนกนั้นๆ ไดจํานวนตัวอยางแตละแผนกดังตาราง 
ตาราง 1 แสดงผลจํานวนประชากรและจํานวนตัวอยางแตละแผนก 

 

แผนก จํานวนประชากร (คน) จํานวนตัวอยาง (คน) 
1. Sales & Marketing 4 3 
2. Financial & Accounting 8 7 
3. Technical  10 8 
4. EHS 3 3 
5. Management 9 7 
6. Operation 66 63 
7. Logistic & Supply Chain 11 9 

รวม 111 100 
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ขั้นที่ 2 วิธีสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-Probability sampling) โดยการ
สุมตัวอยางแบบอาศัยความสะดวก (Convenience sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให
พนักงานในแตละฝายตอบตามจํานวนตัวอยางในขั้นที่ 1 ในการแจกแบบสอบถามจะแจกแกบุคคลที่
เต็มใจและใหความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย Operator, Staff, Senior 
Staff, Team Leader, Supervisor, Chief, Junior Manager, Manager และ Senior Manager 
จนไดจํานวนตัวอยางครบในแตละแผนก รวม 100 คน 

 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 2.1 รูปแบบของเครื่องมือ 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามชนิดที่มีโครงสราง (Structured 
questionnaires) ซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 
        ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยเปน
แบบสอบถามแบบปลายปด (Close–ended response question) คําถามที่มีหลายคําตอบใหเลือก 
(Multiple choices question) โดยมีตัวเลือกใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว มีจํานวน 5 ขอ ดังน้ี 
   ขอท่ี 1 อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) โดยการ
กําหนดชวงอายุ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2542 : 110) คํานวณไดดังน้ี 
 
   ความกวางของอันตรภาคชั้น   =  ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด – ขอมูลท่ีมีคาต่ําสุด 
                                  จํานวนชั้น 
    
  เกณฑการกําหนดอายุ โดยอายุต่ําสุดของพนักงานคือ 18 ป และ สูงสุด คือ 50 ป 
ดังน้ัน การวิจัยคร้ังน้ี จึงไดใชชวงอายุดังกลาวเปนเกณฑในการกําหนดอายุ โดยแบงออกเปน  4 
ชวง ดังน้ี (ท่ีมา : ขอมูลของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง ณ. วันท่ี 25 กรกฎาคม 2551) 
   
   ชวงอายุ  =   50 – 18 
                 4 
         =   8  ป 

 ไดแก 1.       18-25 ป 

   2.       26-33 ป 
   3.       34-41 ป 
   4.       42 ปข้ึนไป 
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  ขอท่ี 2 ระดับการศึกษาสูงสุด เปนระดับการวัดขอมูลประเภท เรียงลําดับ (Ordinal 
Scale) 

1. ต่ํากวาปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. สูงกวาปริญญาตรี 

  
  ขอท่ี 3 รายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal 
scale) โดยการกําหนดชวง คํานวณไดดังน้ี 
 
   ความกวางของอันตรภาคชั้น   =  ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด – ขอมูลท่ีมีคาต่ําสุด 
                                     จํานวนชั้น 
    
 เกณฑการกําหนดรายได โดยกลุมตัวอยางมีรายไดเฉลี่ยต่ําสุดประมาณ 5,000 บาท และ
สูงสุดประมาณ 80,000 บาท  ดังน้ัน การวิจัยคร้ังน้ี จึงไดใชชวงรายได โดยแบงออกเปน 5 ชวง 
ดังน้ี (ท่ีมา : ขอมูลของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง ณ. วันท่ี 25 กรกฎาคม 2551) 
   
   ชวงรายได    =   80,000 – 5,000 
                       5 
            =     15,000 บาท 
 
 ไดแก   1.    5,000 – 19,999 บาท 

2.    20,000 – 34,999 บาท 
3.    35,000 – 49,999 บาท 
4.    50,000 – 64,999 บาท 
5.    65,000 บาทขึ้นไป 

 ขอท่ี 4 ระดับตําแหนงงาน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) 
โดยมีเกณฑดังน้ี 

1. ปฏิบัติการ  
2. หัวหนางาน  
3. บริหาร                          
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 ขอท่ี 5 อายุการทํางาน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale)โดยมี
เกณฑ ดังน้ี 

1. ต่ํากวา 3 ป 
2. 4 - 6 ป 
3. 7 - 9 ป  
4. 10 ปข้ึนไป 

 
   ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม ดานองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน
บริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเชิงพรรณนา (Descriptive) มี
จํานวน18 ขอ โดยแบงเปน 5 ดาน 

1. การเปนบุคคลรอบรู (Personal Mastery)   5  คําถาม 
2. การมีแบบแผนความคิด (Mental Model)   3  คําถาม 
3. การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision)   3 คําถาม 

4. การเรียนรูเปนทีม (Team Learning)    4  คําถาม 
5. การคิดอยางเปนระบบระบบ (System Thinking) 3  คําถาม 

 
 ลักษณะคําถามเปนแบบสอบถามปลายปด (Close – ended Question) แบบเลือกตอบ
เพียงคําตอบเดียว โดยใชมาตรสวนประมาณคา (Rating scale method: Likert scale questions) 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2541: 166) ซ่ึงจัดระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval 
scale) มี 4 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี  
 

คะแนน ระดับปฏิบัติ 

1 นอยท่ีสุด 
2 นอย 
3 มาก 
4 มากท่ีสุด 

 
การกําหนดเกณฑคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับช้ัน โดยใชสูตรการคํานวณหาชวงกวางของช้ัน 

ดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา.  2544 : 29) 
 

   
ความกวางของอันตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
           จํานวนชั้น 
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        = 
4

1-4  

       =  0.75 
คะแนนเฉล่ีย ความหมาย 

1.00 – 1.75 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานอยูในระดับนอยมาก 
1.76 – 2.50 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานอยูในระดับนอย 
2.51 – 3.25 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน อยูในระดับมาก 
3.26 – 4.00 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน อยูในระดับมากที่สุด 

 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเชิงพรรณนา 
(Descriptive) มีจํานวน14 ขอ โดยแบงเปน 5 ดาน 
  1. พลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ 3  คําถาม 
  2. การปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง  3  คําถาม 
  3. การเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน  3 คําถาม 
  ซัพพลายเออร และชุมชน 
  4. การจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ    3  คําถาม 

 การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช 
  5. การประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรู  2  คําถาม 

 ผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 
  

  ลักษณะคําถามเปนแบบสอบถามปลายปด (Close – ended Question) แบบเลือกตอบ
เพียงคําตอบเดียว โดยใชมาตรสวนประมาณคา (Rating scale method: Likert scale questions) 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2541: 166) ซ่ึงจัดระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval 
scale) มี 4 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี  
 

คะแนน นํามาปฏิบัติ 

1 นอย หรือไมปฏิบัติเลย 

2 พอสมควร 

3 เปนสวนใหญ 

4 ท่ัวท้ังองคการ 
 การกําหนดเกณฑคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับช้ัน โดยใชสูตรการคํานวณหาชวงกวางของ

ช้ัน ดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา.  2544: 29) 
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  ความกวางของอันตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
             จํานวนชั้น 

          = 
4

1-4  

         =  0.75 
คะแนนเฉล่ีย ความหมาย 

1.00 – 1.75 การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
บริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง มีระดับการนํามาปฏิบัตินอยหรือไมปฏิบัติเลย 

1.76 – 2.50 การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
บริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง มีระดับการนํามาปฏิบัติพอสมควร 

2.51 – 3.25 การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
บริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง มีระดับการนํามาปฏิบัติเปนสวนใหญ 

3.26 – 4.00 การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
บริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง มีระดับการนํามาปฏิบัติท่ัวท้ังองคกร 

 
 2.2 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี คือแบบสอบถามซ่ึงมีข้ันตอนการสราง
เคร่ืองมือ ตามลําดับตอไปน้ี 

1.  ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เกี่ยวกับความสามารถของ
องคการในการเปนองคการแหงการเรียนรู  

2.  สรางแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของกับปจจัยดานขอมูลสวน
บุคคล องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน และดานการประเมินความสามารถของ
องคการในการเปนองคการแหงการเรียนรู  

3.  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ และผูเช่ียวชาญ 
เพื่อตรวจสอบและแนะนําเพิ่มเติม เพื่อทําการปรับปรุงใหถูกตองและมีความเที่ยงตรงกับเน้ือหา 

4. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวไปทําการทดสอบ (Try-out) กับพนักงานบริษัท
อื่น ตัวอยางจํานวน 40 ชุด  

5. หาความเชื่อ ม่ันของแบบสอบถาม  ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา  (α-
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546 : 449-450) 
  ผลลัพธคาสัมประสิทธิ์อัลฟาที่ไดจะแสดงถึงความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยจะมีคา

ระหวาง 0 ≤ α ≤ 1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 แสดงวามีความเชื่อม่ันสูง  
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
  การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาถึง การประเมินความสามารถขององคการในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางโดยมีแหลงขอมูลในการศึกษาคนควา 
ประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี 

1. ขอมูลทุติยภูมิ เปนการคนควาหาขอมูลจากเอกสาร วารสารที่สามารถอางอิงได 
ผลงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพื่อประกอบการสราง
แบบสอบถาม 

2. ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากการ เก็บขอมูลแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 
จํานวน 100 ชุด โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
   2.1 ขอหนังสือหนังสือแนะนําตัวจาก ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอ
ความรวมมือในการเก็บขอมูล  
   2.2 ผูวิจัยประสานงานกับพนักงานบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง เพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลแบบสอบถาม 

  2.3 ผูวิจัยทําการรวบรวมแบบสอบถาม ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
ของแบบสอบถาม เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 

  2.4 หาคาความเชื่อม่ัน (Realiability) ของคําถามในแบบสอบถาม โดยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha) (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2545 :449) ผลลัพธ
คาเฉลี่ยคาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับ ความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคา ระหวาง  

– 1 ≤α≤ 1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 แสดงวา มีความเชื่อม่ันสูง จากการนําแบบสอบถามไปคํานวณหา
ความเชื่อม่ัน (Reliability)  จํานวน 40 ชุดซ่ึงไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค ดาน
องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวม เทากับ 0.899 และในรายดานมีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคดังน้ี 

1. ดานการเปนบุคคลรอบรู = 0.747 
2. ดานการมีแบบแผนความคิด = 0.757 
3. ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน  = 0.876 
4. ดานการเรียนรูเปนทีม = 0.773 
5. ดานการคิดอยางเปนระบบ = 0.934 
ดานการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท

โดยรวม เทากับ 0.951 และในรายดานมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคดังน้ี 
1. ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ = 0.885 
2. ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง = 0.908 
3. ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร 

และชุมชน = 0.908 
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4. การจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและ
การนําไปประยุกตใช = 0.925 

5. การประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส = 0.871 

จากผลการทดสอบคาความเชื่อม่ัน ผลที่ไดมีระดับความนาเช่ือถือท่ีไดมาตรฐาน สามารถ   
นําไปใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัยได    

 
4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมลู 
        เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามครบตามจํานวนขนาดตัวอยางแลว ผูวิจัยจะ
ดําเนินการจัดกระทําและวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนดังน้ี 

 
1. การจัดกระทํา 

  1.1 ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดทําการเก็บขอมูลแลว  
  1.2 นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบถูกตองแลวมาทําการลงรหัส (Coding) 
   1.3 นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติ 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science) for windows version 
15.0 ในการประมวลผล วิเคราะหขอมูล 

 
 2. การวิเคราะหขอมูล 

  2.1 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive statistics) เพื่ออธิบาย
ลักษณะของกลุมตัวอยาง ดังน้ี 
   2.1.1 หาคารอยละ (Percentage) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 
1 ลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับตําแหนงงาน
ปจจุบัน และอายุการทํางาน   
   2.1.2 หาคาเฉลี่ย (Mean หรือ X ) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 
2 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง และตอนที่3 
การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขต
หวยขวาง 
   2.1.3 หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D) สําหรับวิเคราะห
ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานบริษัทแหง
หน่ึงในเขตหวยขวาง และตอนที่3 การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหง
การเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง  
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2.2  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ดังน้ี 
   2.2.1 สถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance หรือ Brown-Forsythe) ใชทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 
2 กลุม เพื่อทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 ดาน อายุ, ระดับการศึกษาสูงสุด, รายไดเฉลี่ยตอเดือน, ระดับ
ตําแหนงงาน, อายุการทํางาน  

  2.2.2 สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product 
moment correlation coefficient) ใชหาความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปร 2 ตัว ท่ีเปนอิสระกัน เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

 1. ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลซ่ึงประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ระดับตําแหนงงานปจจุบัน อายุการทํางานที่แตกตางกันมีการประเมินความสามารถของ
องคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง แตกตางกัน 

 การวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อ
อธิบายคาความแตกตางระหวางลักษณะทางขอมูลสวนบุคคล กับ การประเมินความสามารถของ
องคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 

 2. องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดยประกอบดวย การเปนบุคคล
รอบรู (Personal Mastery) การมีแบบแผนความคิด (Mental Model) การมีวิสัยทัศนรวมกัน 
(Shared Vision) การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) การคิดอยางเปนระบบ (Systems Thinks) มี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท 
แหงหน่ึงในเขตหวยขวาง  
 การวิเคราะหใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) เพื่ออธิบายคาความสัมพันธระหวางตัวแปร 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใชสถิติในการวิเคราะห ดังน้ี 

1.  สถิติพื้นฐาน ไดแก 
1.1 การหาคารอยละ (Percentage) ใชสูตรดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา.  2546 : 36) 

   

P = x100
n
f   

 
  เม่ือ    P  แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
      f  แทน ความถี่ของคะแนน 

      n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 

1.2 การหาคาเฉลี่ย (Mean หรือ X ) ใชสูตรดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา.  2545 : 39) 
 

       X  = 
n

x∑   

 
เม่ือ    X   แทน คาคะแนนเฉลี่ย 

      ∑ x  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
       n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 
1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) โดยใชสูตรดังน้ี                    

(กัลยา วานิชยบัญชา.  2545 : 38) 
   

..DS    = 
)

22

1-n(n
x)(xn∑ ∑−

 

 
เม่ือ    S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 

      ∑ x2  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
      ∑ 2x)( แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

N แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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2.  สถิติที่ใชหาคุณภาพแบบสอบถาม ไดแก 
   ความเชื่อม่ัน (Reliability)  
   การทดสอบหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา          

(α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) มีสูตรดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 449) 
 

α = 
variance/ covariance 1)(k1

variance/ covariance k
−+

 

 

 เม่ือ   α  แทน คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
      k  แทน จํานวนคําถาม 

     econvarianc  แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 
      variance  แทน คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนของคําถาม 

  
3.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี 

 3.1 สถิติวิเคราะหคาเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-
way analysis of variance) เพื่อใชทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 ดานอายุ, ระดับการศึกษาสูงสุด, 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน, ระดับตําแหนงงาน, อายุการทํางาน มีสูตรดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา.  2544: 
135) 

ใชคา F-test กรณีคาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน มีสูตรดังน้ี 
 

ตาราง 2 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 

               
 
 

    

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
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F              =               
)(

)(

W

B

MS
MS

 

 
เม่ือ F  แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน F-distribution 

 )(BMS  แทน คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม   
     (Mean Square Between groups) 
 )(WMS  แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม 
     (Mean Square Within groups) 
 Df   แทน ช้ันแหงความเปนอิสระ ไดแก ระหวางกลุม (k-1) และภายในกลุม (n-k) 
 k  แทน จํานวนกลุมของตัวอยางที่นํามาทดสอบสมมติฐาน 
 n  แทน จํานวนตัวอยางทั้งหมด  
 )(BSS  แทน ผลรวมกําลังสองระหวางกลุม (Between Sum of Square) 
 k-1  แทน    ช้ันแหงความเปนอิสระระหวางกลุม (Between degree of freedom)    
 )(WSS  แทน  ผลรวมกําลังสองภายในกลุม (Within Sum of Square) 
 n-k  แทน ช้ันแหงความเปนอิสระภายในกลุม (Within degree of freedom)   

  
กรณีถาผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลว ตองทําการทดสอบ

เปนรายคูตอไป ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 หรือระดับความเชื่อม่ัน 95%เพื่อดูวามีคูใดบางที่
แตกตางกัน โดยใชวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) มีสูตรดังน้ี (กัลยา วานิชย
บัญชา. 2546: 258) 

 

                                         LSD  = 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
+

−−
ji

1 n
1

n
1MSEt

kn/2;α
 

โดยที่ ni  ≠ nj  

 
เม่ือ 

kn/2;1
t

−−α
 แทน คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ท่ี ระดับ ความเชื่อม่ัน 95% 

และชั้นแหงความเปนอิสระภายในกลุม = n-k 
MSE  แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม ( wMS ) 

i
n   แทน จํานวนขอมูลของกลุมท่ี i 

 
j
n   แทน จํานวนขอมูลของกลุมท่ี j 

α  แทน   คาความคลาดเคลื่อน 
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  3.1.2  ใชคา Brown-Forsythe  (β) กรณีคาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
(Hartung. 2001 :300) มีสูตรดังน้ี 
 

                   
      โดยคา                             
 
 

เม่ือ   β  แทน   คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน Brown-Forsythe 
 MS(B) แทน  คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม 
       (Mean Square between Group) 
 MS(W) แทน  คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม 
       (Mean Square within Group) สําหรับ Brown-Forsythe 
 k  แทน  จํานวนกลุมของตัวอยาง 
 nj  แทน  จํานวนตัวอยางของกลุม i 
 N  แทน  ขนาดของประชากร 
 2

1S   แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ i 
 
 กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบเปนรายคู
เพื่อดูวามีคูใดที่แตกตางกันโดยใชวิธี Dunnett’s T3 (วิเชียร  เกศสิงห.2543 : 116) มีสูตรดังน้ี 
 
     
 
 
 
 
เม่ือ t   แทน  คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน t-distribution 
 MS(W) แทน  คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม 
       (Mean Square within group) สําหรับ Brown-Fordythe 
 iX   แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ i 
 jX  แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ j 
 iN   แทน  จํานวนตัวอยางของกลุมท่ี i  
 Nj   แทน  จํานวนตัวอยางของกลุมท่ี j 
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 3.2 สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment 
correlation coefficient) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัว
ท่ีเปนอิสระกันตอกัน หรือหาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด เพื่อใชทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2 มี
สูตรดังน้ี (ชูศรี วงศรัตนะ.  2544: 310-311) 
 

rxy  = 
( ) ( ) ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ∑ ∑−∑ ∑−

∑ ∑ ∑−
2222 yynxxn

y)x)((xyn
 

 
เม่ือ  rxy   แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

   ∑ x  แทน ผลรวมของคะแนนของตัวแปร X 
   ∑ y  แทน ผลรวมของคะแนนของตัวแปร Y 

   2x∑  แทน ผลรวมคะแนนชุด x แตละตัวยกกําลังสอง 

   2y∑  แทน ผลรวมคะแนนชุด y แตละตัวยกกําลังสอง 
   ∑ xy  แทน ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนน x และ y 
    n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

 
โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จะมีคาระหวาง -1≤ r≤1 ความหมายของคา r คือ 

1) คา r เปนลบ  แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 
2) คา r เปนบวก  แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 
3) ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมี

ความสัมพันธกันมาก 
4) ถา r  มีคาเขาใกล –1 หมายถึง x  และ  y  มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกัน

และมีความสัมพันธกันมาก 
5) ถา  r  =  0  แสดงวา x และ y  ไมมีความสัมพันธกัน 
6) ถา  r  เขาใกล  0 แสดงวา  x  และ  y  มีความสัมพันธกันนอย  

เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธสหสัมพันธ   

คาสัมประสิทธสหสัมพันธ ระดับความสัมพันธ 
0.81-1.00 สูงมาก (Very strong) 
0.61-0.80 คอนขางสูง (Strong) 
0.41-0.60 ปานกลาง (Moderate) 
0.21-0.40 คอนขางต่ํา (Weak) 
0.01-0.20 ต่ํามาก (Very weak) 

 



 

บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษา  การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการ
แหงการเรียนรู ของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง การวิเคราะหขอมูลและการแปลผลความหมาย
ของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 
 n    แทน จํานวนผูใชบริการกลุมตัวอยาง 

 X     แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean) 
 ..DS   แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 df    แทน ช้ันของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS    แทน ผลรวมของคาความเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Sum of Square) 
 MS   แทน คาเฉลี่ยของผลรวมคาความเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Mean Square) 
 F    แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน F-distribution 
 p    แทน คานัยสําคัญทางสถิติ 
      r   แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 Sig   แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบ 
 Ho   แทน สมมติฐานหลัก (Null hypothesis) 
 H1   แทน สมมติฐานรอง (Atternative hypothesis) 
 *   แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 **   แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการนําเสนอ
ออกเปน 4 ตอน ตามลําดับ ดังน้ี 
  ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล ประกอบไปดวย อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับตําแหนงงาน และ อายุการทํางาน 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของ
พนักงานบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง   
  ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลดานการประเมินความสามารถขององคการในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 
  ตอนที่ 4  การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี 



 

 

 61 

 สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลซึ่งประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับตําแหนงงานปจจุบัน อายุการทํางานที่แตกตางกันมีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหนึ่งในเขตหวยขวาง 
แตกตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 2 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดยประกอบดวย 
การเปนบุคคลรอบรู (Personal Mastery) การมีแบบแผนความคิด (Mental Model) การมีวิสัยทัศน
รวมกัน (Shared Vision) การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) การคิดอยางเปนระบบ (Systems 
Thinks) มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของบริษัทแหงหนึ่งในเขตหวยขวาง 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 

 ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลของพนักงานผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตาม อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับตําแหนงงาน และ อายุการทํางาน การ

วิเคราะหขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย  

ปรากฎตามตาราง ดังนี้  

 

ตาราง 3 แสดงจํานวน (ความถี่) และคารอยละของขอมูลปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล ของพนักงาน
แหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 

 

ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) รอยละ 

1. อายุ   

      1.1     18 – 25 ป 16 16.0 

      1.2     26 – 33 ป 37 37.0 

      1.3     34 – 41 ป 46 46.0 

      1.4     42 ป ข้ึนไป 1 1.0 

รวม 100 100.0 

2. ระดับการศึกษาสูงสุด   

      2.1     ต่ํากวาปริญญาตรี 34 34.0 

      2.2     ปริญญาตรี 58 58.0 

      2.3     สูงกวาปริญญาตรี 8 8.0 

รวม 100 100.0 
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ตาราง  3  (ตอ) 
 

ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานผูตอบแบบสอบถาม จํานวนว (คน) รอยละ 

3. รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

      3.1     5,000 – 19,999 บาท 54 54.0 

      3.2     20,000 – 34,999 บาท 29 29.0 

3.3    35,000 – 49,999 บาท 2 2.0 

      3.4     50,000 – 64,999 บาท 5 5.0 

      3.5     65,000 บาทขึ้นไป 10 10.0 

รวม 100 100.0 

4. ระดับตําแหนงงาน   

       4.1    ปฏิบัติการ 66 66.0 

       4.2    หัวหนางาน 21 21.0 

       4.3    บริหาร 13 13.0 

รวม 100 100.0 

5. อายุการทํางาน   

5.1     ต่ํากวาหรือเทากับ 3 ป 26 26.0 

5.2     4 – 6 ป 28 28.0 

5.3     7 – 9 ป 24 24.0 

5.4    10 ปข้ึนไป 22 22.0 

รวม 100 100.0 

  
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลของพนักงานแหงหน่ีงใน
เขตหวยขวาง จํานวน 100 คน จําแนกตามตัวแปรไดดังน้ี 
 1. ดานอายุ พนักงานสวนใหญมีอายุ 34 - 41 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 46.0 
รองลงมาไดแกอายุ 26 - 33 ป จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 37.0, อายุ 18 - 25 ป จํานวน 16 คน 
คิดเปนรอยละ 16.0 และอายุ 42 ปข้ึนไปจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ  
 2. ดานระดับการศึกษาสูงสุด พนักงานสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 58 
คน คิดเปนรอยละ 58.0 รองลงมาไดแกระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 34 คน คิดเปน
รอยละ 34 และ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8 ตามลําดับ 
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 3. ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พนักงานสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 – 19,999 
บาท จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 54.0 รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000 – 34,999 บาท 
จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 29.0, รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 65,000 บาทขึ้นไป จํานวน 10 
คน คิดเปนรอยละ 10.0, รายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,000 – 64,999 บาท จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 
5 และ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 35,000 – 49,999 บาท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ตามลําดับ 
 4. ดานระดับตําแหนงงาน พนักงานสวนใหญมีระดับตําแหนงปฏิบัติการ จํานวน 66 คน 
คิดเปนรอยละ 66.0 รองลงมามีระดับตําแหนงหัวหนางาน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 21 และ 
ระดับตําแหนงบริหาร จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 13 ตามลําดับ 
 5. ดานอายุการทํางาน พนักงานสวนใหญมีอายุการทํางาน 4 – 6 ป จํานวน 28 คน คิด
เปนรอยละ 28 รองลงมาอายุการทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 3 ป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 26, 
อายุการทํางาน 7 – 9 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 24 และ อายุการทํางาน 10 ปข้ึนไป จํานวน 
22 คน คิดเปนรอยละ 22 ตามลําดับ 
 เน่ืองจากขอมูลลักษณะทางดานปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มี
ความถี่ของขอมูลกระจายตัวอยางไมสมํ่าเสมอ และมีจํานวนความถี่นอยเกินไป ผูวิจัยจึงไดทําการ
รวบรวมกลุมขอมูลใหมเพื่อใหการกระจายตัวของขอมูลมีความสมํ่าเสมอ และเพื่อทําการทดสอบ
สมมติฐาน ซ่ึงไดกลุมใหม ดังน้ี 
 
ตาราง 4 แสดงจํานวน (ความถี่) และคารอยละของขอมูลปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน

แหงหน่ึงในเขตหวยขวาง ท่ีใชเปนกลุมตัวอยางในการจัดกลุมตัวอยางใหม ในเร่ืองอายุ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) รอยละ 

1. อายุ   

      1.1     18 – 25 ป 16 16.0 

      1.2     26 – 33 ป 37 37.0 

      1.3     34 ปขึ้นไป 47 47.0 

รวม 100 100.0 

3. รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

      3.1     5,000 – 19,999 บาท 54 54.0 

      3.2     20,000 – 34,999 บาท 29 29.0 

3.4    35,000 บาทขึ้นไป 17 17.0 

รวม 100 100.0 
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 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลของพนักงานแหงหน่ีงใน
เขตหวยขวาง ท่ีใชเปนกลุมตัวอยางในการจัดกลุมตัวอยางใหม จํานวน 100 คน จําแนกตามตัวแปร
ไดดังน้ี 

1. ดานอายุ พนักงานสวนใหญมีอายุ 34 ปข้ึนไป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 47 
รองลงมาอายุ 26 – 33 ป จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 37 และอายุ 18 – 25 ป จํานวน 16 คน คิด
เปนรอยละ 16 ตามลําดับ 

2. ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พนักงานสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 – 19,999 
บาท จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 54 รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000 – 29,999 บาท 
จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 29 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 35,000 บาทขึ้นไป จํานวน 17 คน คิด
เปนรอยละ 17 ตามลําดับ  

 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของ
พนักงานบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 
  การวิเคราะหขอมูลดานองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานบริษัท
แหงหน่ึงในเขตหวยขวาง การวิเคราะหขอมูลในสวนน้ี ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและนําเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย ปรากฎตามตาราง ดังน้ี 
 
ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของ

พนักงานบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 
 

องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู
ของพนักงาน X  ..DS  ระดับปฏิบัติ 

ดานการเปนบุคคลรอบรู    

พนักงานมีการตั้งเปาหมายการทํางาน 3.04 0.567 ระดับปฏิบัติมาก 

พนักงานยอมรับแนวคิด หรือนําความรูของ
องคการอื่นๆที่ประสบความสําเร็จมาใช 

3.00 0.569 ระดับปฏิบัติมาก 

พนักงานสามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณหรือเทคโนโลยีใหมๆ 

2.88 0.477 ระดับปฏิบัติมาก 

พนักงานมีความชํานาญ และรอบรูในงานที่ทํา
อยู 

3.00 0.620 ระดับปฏิบัติมาก 

พนักงานมีความคิดริเร่ิมใหมๆในการพัฒนา
งานที่ทําอยูเสมอ 

2.82 0.557 ระดับปฏิบัติมาก 

ดานการเปนบุคคลรอบรูโดยรวม 2.95 0.422 ระดับปฏิบัติมาก 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู
ของพนักงาน X  ..DS  ระดับปฏิบัติ 

ดานการมีแบบแผนความคิด    

พนักงานมีการพิจารณาไตรตรองทุกคร้ังกอน
ตัดสินใจทํางาน 

3.03 0.521 ระดับปฏิบัติมาก 

พนักงานสามารถหาผลลัพธและสรุปผลจาก
การดําเนินงานได 

2.95 0.500 ระดับปฏิบัติมาก 

พนักงานศึกษาหาขอมูลตางๆ มาสรางความรู
ใหมๆใหกับองคการ 

2.85 0.592 ระดับปฏิบัติมาก 

ดานการมีแบบแผนความคิดโดยรวม 2.94 0.432 ระดับปฏิบัติมาก 

ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน    

พนักงานยึดม่ันเกี่ยวกับวิสัยทัศนและ
เปาหมายของบริษัท 

2.97 0.594 ระดับปฏิบัติมาก 

พนักงานชวยกระตุนเพื่อนพนักงาน สรางการ
เปลี่ยนแปลงใหงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

2.76 0.553 ระดับปฏิบัติมาก 

พนักงานมีความมุงม่ันใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย โดยคํานึงถึงคุณภาพ 

2.96 0.511 ระดับปฏิบัติมาก 

ดานการมีวิสัยทัศนรวมกันโดยรวม 2.90 0.473 ระดับปฏิบัติมาก 

ดานการเรียนรูเปนทีม    

พนักงานไดรับการฝกอบรม และมีความรู
วิธีการทํางานเปนทีม 

2.91 0.570 ระดับปฏิบัติมาก 

พนักงานเปดกวางทางความคิดในการทํางาน 
และใหทุกคนรวมในการออกความคิดเห็น 

2.98 0.426 ระดับปฏิบัติมาก 

พนักงานเห็นดวยกับการถายทอดความรู 
หรือสอนงานจากประสบการณของแตละ
บุคคล 

2.98 0.449 ระดับปฏิบัติมาก 

พนักงานมีสวนรวมถกปญหาในการทํางาน 
พรอมท้ังรวมหาวิธีแกไข 

2.86 0.551 ระดับปฏิบัติมาก 

ดานการเรียนรูเปนทีมโดยรวม 2.93 0.379 ระดับปฏิบัติมาก 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู
ของพนักงาน X  ..DS  ระดับปฏิบัติ 

ดานการคิดอยางเปนระบบระบบ    

พนักงานทราบถึงกระบวนการในการทํางาน
และ ข้ันตอนการทํางานอยางเปนระบบ 

2.94 0.489 ระดับปฏิบัติมาก 

พนักงานมองเห็นทั้งภาพรวมและรายละเอียด
เกี่ยวกับการทํางาน และแกปญหาเปนข้ันได 

2.83 0.604 ระดับปฏิบัติมาก 

พนักงานสามารถระบุไดวาอะไรเปนสาเหตุ 
และ กอใหเกิดผลอะไร, อยางไร 

2.94 0.547 ระดับปฏิบัติมาก 

ดานการคิดอยางเปนระบบระบบโดยรวม 2.90 0.504 ระดับปฏิบัติมาก 

องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู
ของพนักงานโดยรวม 

2.93 0.337 ระดับปฏิบัติมาก 

 
 จากผลการวิเคราะหขอมูล การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหง

การเรียนรู ของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง จํานวน 100 คน พบวา องคประกอบขององคการ
แหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.93 เม่ือพิจารณาราย
ดานพบวา 
 ดานการเปนบุคคลรอบรู พนักงานมีระดับปฏิบัติดานการเปนบุคคลรอบรูโดยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.95 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ท้ังขอพนักงานมีการ
ตั้งเปาหมายการทํางาน ขอพนักงานยอมรับแนวคิด หรือนําความรูขององคการอื่นๆที่ประสบ
ความสําเร็จมาใช ขอพนักงานมีความชํานาญ และรอบรูในงานที่ทําอยู ขอพนักงานสามารถปรับตัว
ใหเขากับสถานการณหรือเทคโนโลยีใหมๆ และขอพนักงานมีความคิดริเร่ิมใหมๆในการพัฒนางานที่
ทําอยูเสมอมีระดับปฏิบัติมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.04, 3.00, 3.00, 2.88 และ 2.82 ตามลําดับ 
 ดานการการมีแบบแผนความคิด พนักงานมีระดับปฏิบัติดานการมีแบบแผนความคิด
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.94 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทั้งขอพนักงานมี
การพิจารณาไตรตรองทุกคร้ังกอนตัดสินใจทํางาน ขอพนักงานสามารถหาผลลัพธและสรุปผลจาก
การดําเนินงานได และขอพนักงานศึกษาหาขอมูลตางๆ มาสรางความรูใหมๆใหกับองคการมีระดับ
ปฏิบัติมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.03, 2.95 และ 2.85 ตามลําดับ  
 ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน พนักงานมีระดับปฏิบัติดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน โดยรวม
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.90 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทั้งขอพนักงานยึดม่ัน
เกี่ยวกับวิสัยทัศนและเปาหมายของบริษัท ขอพนักงานมีความมุงม่ันใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 
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โดยคํานึงถึงคุณภาพ และขอพนักงานชวยกระตุนเพื่อนพนักงาน สรางการเปลี่ยนแปลงใหงานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน มีระดับปฏิบัติมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.97, 2.96 และ 2.76 ตามลําดับ 
 ดานการเรียนรูเปนทีม พนักงานมีระดับปฏิบัติดานการเรียนรูเปนทีมโดยรวมอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.93 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทั้งขอพนักงานเปดกวางทาง
ความคิดในการทํางาน และใหทุกคนรวมในการออกความคิดเห็น ขอพนักงานเห็นดวยกับการ
ถายทอดความรู หรือสอนงานจากประสบการณของแตละบุคคล ขอพนักงานไดรับการฝกอบรม และ
มีความรูวิธีการทํางานเปนทีม และขอพนักงานมีสวนรวมถกปญหาในการทํางาน พรอมท้ังรวมหา
วิธีแกไขมีระดับปฏิบัติมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.98, 2.98, 2.91 และ 2.86 ตามลําดับ 
 ดานการคิดอยางเปนระบบ พนักงานมีระดับปฏิบัติดานการคิดอยางเปนระบบ โดยรวม
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.90 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ท้ังขอพนักงานทราบถึง
กระบวนการในการทํางานและ ข้ันตอนการทํางานอยางเปนระบบ ขอพนักงานสามารถระบุไดวา
อะไรเปนสาเหตุ และ กอใหเกิดผลอะไร, อยางไร และขอพนักงานมองเห็นทั้งภาพรวมและ
รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน และแกปญหาเปนข้ันได มีระดับปฏิบัติมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.94, 2.94 และ 2.83  ตามลําดับ 

 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานการประเมินความสามารถขององคการ ในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 

 
ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลดานการประเมินความสามารถขององคการ 

ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 
 

การประเมินความสามารถขององคการ ใน
การเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท X  ..DS  แปลผล 

ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุม
หรือทีมงาน และองคการ 

   

องคการมองวาการเรียนรูอยางตอเน่ืองของ
พนักงานทุกคน เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญทางธุรกิจ 

2.58 0.654 นํามาปฏิบัติเปนสวน
ใหญ 

คนทุกคนรับฟงผูอื่น และใหขอมูลปอนกลับท่ีมี
ประสิทธิผล 

2.61 0.584 นํามาปฏิบัติเปนสวน
ใหญ 

ทีมตางๆไดรับการกระตุนใหเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
และแบงปนความรูแกกันและกัน ดวยวิธีตางๆ 

2.59 0.653 นํามาปฏิบัติเปนสวน
ใหญ 

ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือ
ทีมงาน และองคการโดยรวม 

2.59 0.564 นํามาปฏิบัติเปนสวน
ใหญ 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

การประเมินความสามารถขององคการ ใน
การเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท X  ..DS  นํามาปฏิบัติ 

ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม 
กลยุทธ และโครงสราง    

ในองคการมีการใหรางวัล หรือชมเชย บุคคล และ
ทีม ท่ีมีการเรียนรู และชวยใหผูอื่นไดเรียนรูใน
งาน 

2.54 0.642 นํามาปฏิบัติเปนสวน
ใหญ 

ในองคการของคุณมีการออกแบบวิธีการแบงปน
ความรู และสงเสริมการเรียนรูท่ัวท้ังองคการ 

2.50 0.595 นํามาปฏิบัติพอสมควร 

แผนกตางๆมีความรวมมือกัน เพื่อเปาหมาย
เดียวกัน เพื่อการเรียนรู 

2.64 0.578 นํามาปฏิบัติเปนสวน
ใหญ 

ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กล
ยุทธ และโครงสรางโดยรวม 

2.56 0.544 นํามาปฏิบัติเปนสวน
ใหญ 

ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ 
พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และ
ชุมชน 

   

องคการมีการกระจายอํานาจจากสวนกลาง และ
มอบอํานาจตามสัดสวนหนาที่รับผิดชอบ 

2.80 0.586 นํามาปฏิบัติเปนสวน
ใหญ 

หัวหนาและพนักงานทํางาน เพื่อเรียนรูและ
แกปญหารวมกัน 

2.72 0.587 นํามาปฏิบัติเปนสวน
ใหญ 

หัวหนาสงเสริมโอกาสในการเรียนรูงาน มีการ
กระตุนใหทดลองความรูใหมๆเพื่อนําความรูน้ัน
มาใชประโยชน 

2.73 0.584 นํามาปฏิบัติเปนสวน
ใหญ 

ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ 
พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และ
ชุมชนโดยรวม 

2.75 0.530 นํามาปฏิบัติเปนสวน
ใหญ 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

การประเมินความสามารถขององคการ ใน
การเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท X  ..DS  นํามาปฏิบัติ 

การจัดการความรู การแสวงหา การ
สรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถาย
โอนและการนําไปประยุกตใช 

   

องคการมีการหาขอมูลท่ีจะทําใหการทํางานดีข้ึน 
โดยหาขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงาน / แผนกอื่น 

2.62 0.546 นํามาปฏิบัติเปนสวน
ใหญ 

องคการมีการสงเสริมใหพนักงานไดฝกฝนทักษะ
ตางๆเกี่ยวกับการคิดสรางสรรคแนวการทํางาน
ใหมๆ 

2.57 0.655 นํามาปฏิบัติเปนสวน
ใหญ 

องคการมีการจัดระบบโครงสรางใหควาามรูตางๆ
ถูกจัดเก็บ และสามารถนํามาแบงปนเพื่อใช
ประโยชนได 

2.63 0.630 นํามาปฏิบัติเปนสวน
ใหญ 

การจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค 
การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไป
ประยุกตใชโดยรวม 

2.61 0.555 นํามาปฏิบัติเปนสวน
ใหญ 

การประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ
ความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 

   

องคการมีการนําสื่อมัลติมิเดียชวยกระจายความรู 2.64 0.659 นํามาปฏิบัติเปนสวน
ใหญ 

ทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลท่ีเอื้อประโยชนตอการ
ทํางาน เพื่อปฏิบัติงานได 

2.52 0.611 นํามาปฏิบัติเปนสวน
ใหญ 

การประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ
ความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสโดยรวม 

2.58 0.598 นํามาปฏิบัติเปนสวน
ใหญ 

การประเมินความสามารถขององคการ ใน
การเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
โดยรวม 

2.62 0.454 นํามาปฏิบัติเปนสวน
ใหญ 
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จากผลการวิเคราะหขอมูล การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหง
การเรียนรู ของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง จํานวน 100 คน พบวา การประเมินความสามารถ
ขององคการ ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางโดยรวมมีระดับ
การนํามาปฏิบัติเปนสวนใหญ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  2.62 เม่ือพิจารณารายดานพบวา 
 ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ พนักงานมี
ระดับการนํามาปฏิบัติดานดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการโดย
รวมอยูในระดับนํามาปฏิบัติเปนสวนใหญ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.59 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
ท้ังขอคนทุกคนรับฟงผูอื่น และใหขอมูลปอนกลับท่ีมีประสิทธิผล ขอทีมตางๆไดรับการกระตุนให
เรียนรูซ่ึงกันและกัน และแบงปนความรูแกกันและกันดวยวิธีตางๆ และขอองคการมองวาการเรียนรู
อยางตอเน่ืองของพนักงานทุกคนเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญทางธุรกิจ มีระดับการนํามาปฏิบัติเปนสวน
ใหญ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.61, 2.59  และ 2.58 ตามลําดับ 
 ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสรางโดยรวม 

พนักงานมีระดับการนํามาปฏิบัติดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และ
โครงสรางโดยรวมอยูในระดับนํามาปฏิบัติเปนสวนใหญ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.56 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา ท้ังขอแผนกตางๆมีความรวมมือกัน เพื่อเปาหมายเดียวกัน เพื่อการเรียนรู และขอ
ในองคการมีการใหรางวัล หรือชมเชย บุคคล และทีม ท่ีมีการเรียนรู และชวยใหผูอื่นไดเรียนรูในงาน 
มีระดับการนํามาปฏิบัติเปนสวนใหญ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.64 และ 2.54 ตามลําดับ และขอ
องคการของคุณมีการออกแบบวิธีการแบงปนความรู และสงเสริมการเรียนรูท่ัวท้ังองคการมีระดับ
การนํามาปฏิบัติพอสมควร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.50 

 ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลาย
เออร และชุมชน พนักงานมีระดับการนํามาปฏิบัติดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ 
พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชนโดยรวมอยูในระดับนํามาปฏิบัติเปนสวนใหญ 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.75 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ท้ังขอองคการมีการกระจายอํานาจจาก
สวนกลาง และมอบอํานาจตามสัดสวนหนาที่รับผิดชอบ ขอหัวหนาสงเสริมโอกาสในการเรียนรูงาน 
มีการกระตุนใหทดลองความรูใหมๆเพื่อนําความรูน้ันมาใชประโยชน และขอหัวหนาและพนักงาน
ทํางาน เพื่อเรียนรูและแกปญหารวมกัน มีระดับการนํามาปฏิบัติเปนสวนใหญ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.80, 2.73 และ 2.72 ตามลําดับ 
 ดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การ
ถายโอนและการนําไปประยุกตใช พนักงานมีระดับการนํามาปฏิบัติดานการจัดการความรู การ
แสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใชโดยรวมอยูใน
ระดับนํามาปฏิบัติเปนสวนใหญ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.61 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ท้ังขอ
องคการมีการจัดระบบโครงสรางใหควาามรูตางๆถูกจัดเก็บ และสามารถนํามาแบงปนเพื่อใช
ประโยชนได ขอองคการมีการหาขอมูลท่ีจะทําใหการทํางานดีข้ึน โดยหาขอมูลเพิ่มเติมจาก
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หนวยงาน / แผนกอื่น และขอองคการมีการสงเสริมใหพนักงานไดฝกฝนทักษะตางๆเกี่ยวกับการคิด
สรางสรรคแนวการทํางานใหมๆ มีระดับการนํามาปฏิบัติเปนสวนใหญ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.63, 
2.62 และ 2.57 ตามลําดับ 
 ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี 
และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส พนักงานมีระดับการประยุกตใชเทคโนโลยี 
ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส
โดยรวมอยูในระดับนํามาปฏิบัติเปนสวนใหญ โดยมีคาเฉลี่ย 2.58 เม่ือพิจารณารายขอพบวา ท้ังขอ
องคการมีการนําสื่อมัลติมิเดียชวยกระจายความรู และขอทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลท่ีเอื้อประโยชน
ตอการทํางาน เพื่อปฏิบัติงานได มีระดับการนํามาปฏิบติเปนสวนใหญ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.64 
และ 2.52 ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
  
สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลซ่ึงประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับตําแหนงงานปจจุบัน อายุการทํางานที่แตกตางกันมีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวย
ขวาง แตกตางกัน 
 
 สมมติฐานขอที่ 1.1  พนักงานที่อายุแตกตางกันมีการประเมินความสามารถขององคการ
ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง แตกตางกัน 
 
  H0 : พนักงานที่อายุแตกตางกันมีการประเมินความสามารถขององคการในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง ไมแตกตางกัน 
  H1 : พนักงานที่อายุแตกตางกันมีการประเมินความสามารถขององคการในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง แตกตางกัน 

 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบ แบบการวิเคราะหคาความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ดวยสถิติ F-test หรือ Brown-
Forsythe test การทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยจะทําการทดสอบความ
แปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนแตละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย F-test 
และถาความแปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe test ซ่ึงจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Prob. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคาเฉลี่ยอยางนอยหน่ึงคูท่ีแตกตางกันจะ
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นําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
  โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test 
ซ่ึงตั้งสมมติฐานดังน้ี 
   H0  :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
   H1  :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเช่ือม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือ คาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผลการ
ทดสอบแสดงดังตาราง  
 
ตาราง 7 การตรวจสอบคาความแปรปรวนของอายุโดยใช Levene’s test 
 

การประเมินความสามารถขององคการ ในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัท 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือ
ทีมงาน และองคการ 

2.439 2 97 0.093 

ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กล
ยุทธ และโครงสราง 

0.848 2 97 0.431 

ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ 
พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และ
ชุมชน 

0.722 2 97 0.489 

ดานการจัดการความรู การแสวงหา การ
สรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอน
และการนําไปประยุกตใช 

2.567 2 97 0.082 

ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ
ความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 

0.080 2 97 0.923 

 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละสถานภาพ พบวาการประเมินความสามารถของ

องคการ ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุม

หรือทีมงาน และองคการ, ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง, ดาน
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การเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน,  ดาน

การจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไป

ประยุกตใช และดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี 

และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส มีคา Sig. 0.093, 0.431, 0.489, 0.082และ 0.923 

ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

คาความแปรปรวนของแตละกลุมสถานภาพเทากัน จึงใชการทดสอบคา F-test ในการทดสอบ

สมมติฐาน 

 

ตาราง 8 แสดงการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถขององคการ ในการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของบริษัท จําแนกตามอายุ พบวา 

 

การประเมินความสามารถของ
องคการ ในการเปนองคการแหง

การเรียนรูของบริษัท 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 1.368 2 0.684 2.204 0.116 

ภายในกลุม 30.095 97 0.310   

ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล 
กลุมหรือทมีงาน และองคการ 

รวม 31.462 99    

ระหวางกลุม 0.830 2 0.415 1.413 0.248 

ภายในกลุม 28.477 97 0.294   

ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน 
วัฒนธรรม กลยทุธ และโครงสราง 

รวม 29.307 99    

ระหวางกลุม 0.670 2 0.335 1.195 0.307 

ภายในกลุม 27.191 97 0.280   

ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร 
ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพ
พลายเออร และชมุชน 

รวม 27.861 99    

ระหวางกลุม 1.219 2 0.609 2.016 0.139 

ภายในกลุม 29.310 97 0.302   

ดานการจัดการความรู การแสวงหา 
การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน 
การถายโอนและการนําไปประยกุตใช 

รวม 30.529 99    

ระหวางกลุม 1.063 2 0.532 1.504 0.227 

ภายในกลุม 34.297 97 0.354   

ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบ
สารสนเทศความรู การเรียนรูผาน
เทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส  รวม 35.360 99    
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 จากตาราง ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการประเมินความสามารถขององคการ 

ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง จําแนกตามอายุโดยใชสถิติ

การทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way 

ANOVA) สามารถอธิบาย    ไดดังน้ี 

1. ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการมีคา Sig = 

0.116  ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา พนักงานที่อายุแตกตางกันมีการประเมินความสามารถขององคการในการเปน

องคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางในดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล 

กลุมหรือทีมงาน และองคการ ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสรางมีคา Sig = 0.248 

ซ่ึงมากกวา 0.05  น่ันคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

พนักงานที่อายุแตกตางกันมีการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการ

เรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางในดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ 

และโครงสรางไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

3. ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร 
และชุมชนมีคา Sig = 0.307 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่อายุแตกตางกันมีการประเมินความสามารถขององคการใน
การเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางในดานการเอื้ออํานาจใหแก
บุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชนไมแตกตางกัน ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

4. ดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถาย
โอนและการนําไปประยุกตใชมีคา Sig = 0.139 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่อายุแตกตางกันมีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางใน
ดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการ
นําไปประยุกตใชไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

5.  ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี 
และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสมีคา Sig = 0.227 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่อายุแตกตางกันมีการ
ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวย
ขวางในดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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 สมมติฐานขอที่ 1.2  พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกันมีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 
แตกตางกัน 
 
  H0 : พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกันมีการประเมินความสามารถของ
องคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง ไมแตกตางกัน 
  H1 : พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกันมีการประเมินความสามารถของ
องคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง แตกตางกัน 
 

 สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบ แบบการวิเคราะหคาความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ดวยสถิติ F-test หรือ Brown-
Forsythe test การทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยจะทําการทดสอบความ
แปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนแตละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย F-test 
และถาความแปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe test ซ่ึงจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Prob. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคาเฉลี่ยอยางนอยหน่ึงคูท่ีแตกตางกันจะ
นําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
  โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test 
ซ่ึงตั้งสมมติฐานดังน้ี 
   H0  :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
   H1  :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
 
  ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือ คาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 
ผลการทดสอบแสดงดังตาราง  
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ตาราง 9 การตรวจสอบคาความแปรปรวนของระดับการศึกษาสูงสุดโดยใช Levene’s test 
 

การประเมินความสามารถขององคการ ในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัท 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือ
ทีมงาน และองคการ 

0.615 2 97 0.543 

ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กล
ยุทธ และโครงสราง 

0.818 2 97 0.444 

ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ 
พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และ
ชุมชน 

0.584 2 97 0.560 

ดานการจัดการความรู การแสวงหา การ
สรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอน
และการนําไปประยุกตใช 

0.029 2 97 0.971 

ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ
ความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 

2.390 2 97 0.097 

 

ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละสถานภาพ พบวาการประเมินความสามารถของ

องคการ ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุม

หรือทีมงาน และองคการ, ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง, ดาน

การเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน,  ดาน

การจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไป

ประยุกตใช และดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี 

และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส มีคา Sig. 0.543, 0.444, 0.560, 0.971, และ 

0.097 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมสถานภาพเทากัน จึงใชการทดสอบคา F-test ใน

การทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 10 แสดงการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถขององคการ ในการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของบริษัท จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบวา 

 

การประเมินความสามารถของ
องคการ ในการเปนองคการแหง

การเรียนรูของบริษัท 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 1.322 2 0.661 2.127 0.125 

ภายในกลุม 30.141 97 0.311   
ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล 
กลุมหรือทมีงาน และองคการ 

รวม 31.462 99    

ระหวางกลุม 3.066 2 1.533 5.667* 0.005 

ภายในกลุม 26.241 97 0.271   
ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน 
วัฒนธรรม กลยทุธ และโครงสราง 

รวม 29.307 99    

ระหวางกลุม 0.810 2 0.405 1.452 0.239 

ภายในกลุม 27.051 97 0.279   
ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร 
ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพ
พลายเออร และชมุชน 

รวม 27.861 99    

ระหวางกลุม 5.863 2 2.932 11.529* 0.000 

ภายในกลุม 24.666 97 0.254   
ดานการจัดการความรู การแสวงหา 
การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน 
การถายโอนและการนําไปประยกุตใช 

รวม 30.529 99    

ระหวางกลุม 1.197 2 0.599 1.700 0.188 

ภายในกลุม 34.163 97 0.352   

 
ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบ
สารสนเทศความรู การเรียนรูผาน
เทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส  
  

รวม 35.360 99    

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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จากตาราง ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการประเมินความสามารถขององคการ 

ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง จําแนกตามระดับการศึกษา

สูงสุดโดยใชสถิติการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : 

One Way ANOVA) สามารถอธิบาย    ไดดังน้ี 

1. ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ มีคา Sig = 

0.125  ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา พนักงานที่ระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกันมีการประเมินความสามารถขององคการ

ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางในดานพลวัตแหงการเรียนรู 

ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสรางมีคา Sig = 0.005

ซ่ึงนอยกวา 0.05  น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

พนักงานที่ระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกันมีการประเมินความสามารถขององคการในการเปน

องคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางในดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน 

วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสรางแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comperison) โดย
ใชวิธีทดสอบแบบ LSD (Least-Significant Different) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% เพื่อหาวาคาเฉลี่ย
คูใดบาง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิเคราะหแสดงดังตาราง  
 
ตาราง 11  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของการประเมินความสามารถขององคการ 

ในการเปนองคการแหงการเรียนรูดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ จําแนก
ตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยใชวิธีแบบ LSD 

 

ระดับการศึกษา X  
ต่ํากวาปริญญาตรี 

2.53 
ปริญญาตรี 

2.66 
สูงกวาปริญญาตรี 

2.00 

ต่ํากวาปริญญาตรี 2.53 - 
-0.126  
(0.266) 

0.529* 
(0.011) 

ปริญญาตรี 2.66  - 
0.655* 
(0.001) 

สูงกวาปริญญาตรี 2.00   - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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 ผลการวิเคราะหดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง 
จําแนกตามระดับการศึกษา พบความตางรายคู ดังน้ี 

 - พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม 
กลยุทธ และโครงสราง แตกตางกับพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มี Probability (p) 
เทากับ 0.011 ซ่ึงนอยกวา 0.05 หมายความวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มี
การปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง มากกวา พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 
0.529 

 - พนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กล
ยุทธ และโครงสราง แตกตางกับกับพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มี Probability (p) 
เทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวา 0.05 หมายความวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการปฏิรูป
องคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง มากกวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.655 

-  สวนรายคูอื่นๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
 
3. ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร 

และชุมชนมีคา Sig = 0.239 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่ มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกันมีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางใน
ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชนไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

4. ดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถาย
โอนและการนําไปประยุกตใชมีคา Sig = 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางใน
ดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการ
นําไปประยุกตใชแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comperison) โดย
ใชวิธีทดสอบแบบ LSD (Least-Significant Different) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% เพื่อหาวาคาเฉลี่ย
คูใดบาง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิเคราะหแสดงดังตาราง  
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ตาราง 12 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของการประเมินความสามารถขององคการ ใน
การเปนองคการแหงการเรียนรูดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ 
การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยใชวิธี
แบบ  LSD 

 

ระดับการศึกษา X  
ต่ํากวาปริญญาตรี 

2.64 
ปริญญาตรี 

2.70 
สูงกวาปริญญาตรี 

1.79 

ต่ํากวาปริญญาตรี 2.64 - 
-0.064 
(0.559) 

0.846* 
(0.000) 

ปริญญาตรี 2.70  - 
0.909* 
(0.000) 

สูงกวาปริญญาตรี 1.79 
 
 

 - 

 
* มีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 
ผลการวิเคราะหดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การ

สืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช จําแนกตามระดับการศึกษา พบความตางรายคู ดังน้ี 
- พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีการจัดการความรู การแสวงหา การ

สรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช แตกตางกับพนักงานที่มี
ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มี Probability (p) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 หมายความวา 
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การ
จัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช มากกวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.846 

- พนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการจัดการความรู การแสวงหา การ
สรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช แตกตางกับพนักงานที่มี
ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มี Probability (p) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 หมายความวา 
พนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ 
การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช มากกวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.909 

- สวนรายคูอื่นๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
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5. ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และ
ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสมีคา Sig = 0.188 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา
แตกตางกันมีการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
แหงหน่ึงในเขตหวยขวางในดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผาน
เทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 
 สมมติฐานขอที่ 1.3  พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 
แตกตางกัน 
 
  H0 : พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีการประเมินความสามารถขององคการ
ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง ไมแตกตางกัน 
  H1 : พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีการประเมินความสามารถขององคการ
ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง แตกตางกัน 

  
สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบ แบบการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ดวยสถิติ F-test หรือ Brown-
Forsythe test การทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยจะทําการทดสอบความ
แปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนแตละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย F-test 
และถาความแปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe test ซ่ึงจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Prob. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคาเฉลี่ยอยางนอยหน่ึงคูท่ีแตกตางกันจะ
นําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
  โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซ่ึง
ตั้งสมมติฐานดังน้ี 
   H0  :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
   H1  :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือ คาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผลการ
ทดสอบแสดงดังตาราง  
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ตาราง 13 การตรวจสอบคาความแปรปรวนของรายไดเฉลี่ยตอเดือนโดยใช Levene’s test  
 

การประเมินความสามารถขององคการ ในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัท 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือ
ทีมงาน และองคการ 

1.239 2 97 0.294 

ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กล
ยุทธ และโครงสราง 

0.632 2 97 0.534 

ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ 
พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และ
ชุมชน 

5.778* 2 97 0.004 

ดานการจัดการความรู การแสวงหา การ
สรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอน
และการนําไปประยุกตใช 

0.776 2 97 0.463 

ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ
ความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 

0.916 2 97 0.404 

 
* มีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 
ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละสถานภาพ พบวาการประเมินความสามารถของ

องคการ ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุม

หรือทีมงาน และองคการ, ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง, ดาน

การจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไป

ประยุกตใช และดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี 

และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส มีคา Sig. 0294, 0.534, 0.463 และ 0.404 ซ่ึง

มากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา 

คาความแปรปรวนของแตละกลุมสถานภาพเทากัน จึงใชการทดสอบคา F-test ในการทดสอบ

สมมติฐาน 

สวนผลการทดสอบความแปรปรวน การประเมินความสามารถขององคการ ในการเปน

องคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา 
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หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน มีคา Sig. 0.004 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมสถานภาพไม

เทากัน จึงใชการทดสอบคา  Brown-Forsythe test ในการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตาราง 14 แสดงการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถขององคการ ในการเปนองคการแหงการ

เรียนรูของบริษัท จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา 
 

การประเมินความสามารถของ
องคการ ในการเปนองคการแหง

การเรียนรูของบริษัท 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.146 2 0.073 0.225 0.799 

ภายในกลุม 31.317 97 0.323    
ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล 
กลุมหรือทมีงาน และองคการ 

รวม 31.462 99      

ระหวางกลุม 0.085 2 0.043 0.141 0.868 

ภายในกลุม 29.222 97 0.301    
ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน 
วัฒนธรรม กลยทุธ และโครงสราง 

รวม 29.307 99      

ระหวางกลุม 0.678 2 0.339 1.102 0.336 

ภายในกลุม 29.851 97 0.308    
ดานการจัดการความรู การแสวงหา 
การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน 
การถายโอนและการนําไปประยกุตใช 

รวม 30.529 99      

ระหวางกลุม 0.342 2 0.171 0.474 0.624 

ภายในกลุม 35.018 97 0.361    

ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบ
สารสนเทศความรู การเรียนรูผาน
เทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส  รวม 35.360 99      
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จากตาราง ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการประเมินความสามารถขององคการ 

ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนโดยใชสถิติการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : 

One Way ANOVA) สามารถอธิบาย    ไดดังน้ี 

1. ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการมีคา Sig = 

0.799  ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีการประเมินความสามารถขององคการ

ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางในดานพลวัตแหงการเรียนรู 

ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสรางมีคา Sig = 0.868 

ซ่ึงมากกวา 0.05  น่ันคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีการประเมินความสามารถขององคการในการเปน

องคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางในดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน 

วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสรางไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

3. ดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถาย

โอนและการนําไปประยุกตใชมีคา Sig = 0.336 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 

(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมี

การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขต

หวยขวางในดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอน

และการนําไปประยุกตใชไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

4. ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี 

และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสมีคา Sig = 0.624 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนแตกตางกันมีการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของ

บริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางในดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การ

เรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกันท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตาราง 15 แสดงการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถขององคการ ในการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของบริษัท จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา 

 

การประเมินความสามารถขององคการ ใน
การเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท 

 Statistic df1 df2 Prob. 

ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร 
ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพ
พลายเออร และชุมชน 

Brown-
Forsythe 

2.923 2 69.138 0.060 

 
จากตาราง ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการประเมินความสามารถขององคการ ใน

การเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
โดยใชสถิติทดสอบ Brown-Forsythe Test สามารถอธิบายไดดังน้ี 
 1. ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร 

และชุมชน พบวา มีคา Prob. เทากับ 0.060 ซ่ึงมากวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวย

ขวางในดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และ

ชุมชนไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

 สมมติฐานขอที่ 1.4  พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกันมีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 
แตกตางกัน 
 
  H0 : พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกันมีการประเมินความสามารถขององคการ
ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง ไมแตกตางกัน 
  H1 : พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกันมีการประเมินความสามารถขององคการ
ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง แตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบ แบบการวิเคราะหคาความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ดวยสถิติ F-test หรือ Brown-
Forsythe test การทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยจะทําการทดสอบความ
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แปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนแตละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย F-test 
และถาความแปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe test ซ่ึงจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Prob. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคาเฉลี่ยอยางนอยหน่ึงคูท่ีแตกตางกันจะ
นําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
  โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test 
ซ่ึงตั้งสมมติฐานดังน้ี 
   H0  :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
   H1  :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเช่ือม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือ คาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผลการ
ทดสอบแสดงดังตาราง  
 
ตาราง 16 การตรวจสอบคาความแปรปรวนของระดับตําแหนงงานโดยใช Levene’s test 
 

การประเมินความสามารถขององคการ ในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัท 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือ
ทีมงาน และองคการ 1.195 2 97 0.307 

ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กล
ยุทธ และโครงสราง 2.184 2 97 0.118 

ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ 
พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน 7.574* 2 97 0.001 

ดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค 
การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไป
ประยุกตใช 

1.714 2 97 0.186 

ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ
ความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 

0.205 2 97 0.815 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละสถานภาพ พบวาการประเมินความสามารถของ

องคการ ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุม

หรือทีมงาน และองคการ, ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง, ดาน

การจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไป

ประยุกตใช และดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี 

และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส มีคา Sig. 0.307, 0.118, 0.186 และ 0.815 ซ่ึง

มากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คา

ความแปรปรวนของแตละกลุมสถานภาพเทากัน จึงใชการทดสอบคา F-test ในการทดสอบ

สมมติฐาน 

สวนผลการทดสอบความแปรปรวน การประเมินความสามารถขององคการ ในการเปน

องคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา 

หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน มีคา Sig. 0.001 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมสถานภาพไม

เทากัน จึงใชการทดสอบคา  Brown-Forsythe test ในการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตาราง 17 แสดงการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถขององคการ ในการเปนองคการแหงการ

เรียนรูของบริษัท จําแนกตามระดับตําแหนงงาน พบวา 
 

การประเมินความสามารถของ
องคการ ในการเปนองคการแหง

การเรียนรูของบริษัท 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 1.899 2 0.950 3.116* 0.049 

ภายในกลุม 29.563 97 0.305   
ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล 
กลุมหรือทมีงาน และองคการ 

รวม 31.462 99    

ระหวางกลุม 1.531 2 0.766 2.674 0.074 

ภายในกลุม 27.775 97 0.286   
ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน 
วัฒนธรรม กลยทุธ และโครงสราง 

รวม 29.307 99    
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ตาราง 17 (ตอ) 
 

การประเมินความสามารถของ
องคการ ในการเปนองคการแหง

การเรียนรูของบริษัท 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 
 

1.018 
 
2 

 
0.509 

 
1.673 

 
0.193 

ภายในกลุม 29.511 97 0.304   
ดานการจัดการความรู การแสวงหา 
การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน 
การถายโอนและการนําไปประยกุตใช 

รวม 30.529 99    

ระหวางกลุม 0.523 2 0.261 0.727 0.486 

ภายในกลุม 34.837 97 0.359   

ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบ
สารสนเทศความรู การเรียนรูผาน
เทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส  

รวม 35.360 99    

 
* มีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 

จากตาราง ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการประเมินความสามารถขององคการ 

ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง จําแนกตามระดับตําแหนง

งานโดยใชสถิติการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : 

One Way ANOVA) สามารถอธิบาย    ไดดังน้ี 

1. ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการมีคา Sig = 

0.049  ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกันมีการประเมินความสามารถขององคการ

ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางในดานพลวัตแหงการเรียนรู 

ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comperison) โดย
ใชวิธีทดสอบแบบ LSD (Least-Significant Different) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% เพื่อหาวาคาเฉลี่ย
คูใดบาง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิเคราะหแสดงดังตาราง  
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ตาราง 18 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของการประเมินความสามารถขององคการ 
ในการเปนองคการแหงการเรียนรูดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และ
องคการ จําแนกตามระดับตําแหนงงาน โดยใชวิธีแบบ LSD 

 

ระดับตําแหนงงาน 
 

X  

ระดับปฏิบัติการ
2.65 

ระดับหัวหนางาน
2.33 

ระดับบริหาร 
2.74 

ระดับปฏิบัติการ 2.65 - 
0.313* 
(0.026) 

-0.097  
(0.563) 

ระดับหัวหนางาน 2.33  - 
-0.410* 
(0.038) 

ระดับบริหาร 2.74   - 

 
* มีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 

ผลการวิเคราะหดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ 
จําแนกตามระดับตําแหนงงาน พบความตางรายคู ดังน้ี 

 - พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับปฏิบัติการมีพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุม
หรือทีมงาน และองคการ แตกตางกับพนักงานท่ีมีระดับตําแหนงงานระดับหัวหนางาน มี 
Probability (p) เทากับ 0.026 ซ่ึงนอยกวา 0.05 หมายความวา พนักงานที่มีระดับตําแหนงงาน
ระดับปฏิบัติการ มีพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ มากกวา 
พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับหัวหนางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.313 

 - พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับหัวหนางานมีพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล 
กลุมหรือทีมงาน และองคการ แตกตางกับพนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับบริหาร มี Probability 
(p) เทากับ 0.038 ซ่ึงนอยกวา 0.05 หมายความวา พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับหัวหนางาน
มีพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ นอยกวา พนักงานที่มีระดับ
ตําแหนงงานระดับบริหาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 
0.410 

-  สวนรายคูอื่นๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
 

2. ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสรางมีคา Sig = 0.074 

ซ่ึงมากกวา 0.05  น่ันคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกันมีการประเมินความสามารถขององคการในการเปน
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องคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางในดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน 

วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสรางไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

3. ดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถาย

โอนและการนําไปประยุกตใชมีคา Sig = 0.193 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 

(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกันมีการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวย

ขวางในดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและ

การนําไปประยุกตใชไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

4. ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี 

และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสมีคา Sig = 0.486 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่มีระดับตําแหนงงาน

แตกตางกันมีการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท

แหงหน่ึงในเขตหวยขวางในดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผาน

เทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 

 
ตาราง 19 แสดงการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถขององคการ ในการเปนองคการแหงการ

เรียนรูของบริษัท จําแนกตามระดับตําแหนงงาน พบวา 
 

การประเมินความสามารถขององคการ ใน
การเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท 

 Statistic df1 df2 Prob. 

ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ 
พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร 
และชุมชน 

Brown-
Forsythe 

4.080* 2 44.967 0.024 

 
* มีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการประเมินความสามารถขององคการ 

ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง จําแนกตามระดับตําแหนง
งาน โดยใชสถิติทดสอบ Brown-Forsythe Test สามารถอธิบายไดดังน้ี 
 1. ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร 

และชุมชน พบวา มีคา Prob. เทากับ 0.024 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
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และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกันมีการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวย

ขวางในดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และ

ชุมชนแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comperison) 
โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบาง แตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิเคราะหแสดงดังตาราง  

 
ตาราง 20 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของการประเมินความสามารถขององคการ ใน

การเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา 
หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน จําแนกตามระดับตําแหนงงาน โดยใชวิธีแบบ Dunnett’s T3 

 

ระดับตําแหนงงาน X  
ระดับปฏิบัติการ

2.72 
ระดับหัวหนางาน

2.65 
ระดับบริหาร 

3.08 

ระดับปฏิบัติการ 2.72 - 
0.066  
(0.952) 

-0.360*  
(0.001) 

ระดับหัวหนางาน 2.65  - 
-0.426*  
(0.016) 

ระดับบริหาร 3.08   - 

 
* มีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 

ผลการวิเคราะหดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพ
พลายเออร และชุมชน จําแนกตามระดับตําแหนงงาน พบความตางรายคู ดังน้ี 

- พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับปฏิบัติการมีการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร 
ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน แตกตางกับพนักงานที่มีระดับตําแหนง
งานระดับบริหาร มี Probability (p) เทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวา 0.05 หมายความวา พนักงานที่มี
ระดับตําแหนงงานระดับปฏิบัติการ มีการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา 
หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน นอยกวา พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับบริหาร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.360 

- พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับหัวหนางานมีการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร 
ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน แตกตางกับพนักงานที่มีระดับตําแหนง
งานระดับบริหาร มี Probability (p) เทากับ 0.016 ซ่ึงนอยกวา 0.05 หมายความวา พนักงานที่มี
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ระดับตําแหนงงานระดับหัวหนางาน มีการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา 
หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน นอยกวา พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับบริหาร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.426 

- สวนรายคูอื่นๆไมพบความแตกตางเน่ืองจากมีคาความนาจะเปน มากกวา 0.05 
 

 สมมติฐานขอที่ 1.5  พนักงานที่มีอายุการทํางานแตกตางกันมีการประเมินความสามารถ
ขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง แตกตางกัน 
 
  H0 : พนักงานที่มีอายุการทํางานแตกตางกันมีการประเมินความสามารถขององคการใน
การเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง ไมแตกตางกัน 
  H1 : พนักงานที่มีอายุการทํางานแตกตางกันมีการประเมินความสามารถขององคการใน
การเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง แตกตางกัน 
 

 สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบ แบบการวิเคราะหคาความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ดวยสถิติ F-test หรือ Brown-
Forsythe test การทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยจะทําการทดสอบความ
แปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนแตละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย F-test 
และถาความแปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe test ซ่ึงจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Prob. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคาเฉลี่ยอยางนอยหน่ึงคูท่ีแตกตางกันจะ
นําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
  โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซ่ึง
ตั้งสมมติฐานดังน้ี 
    
   H0  :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
   H1  :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
  
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือ คาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผลการ
ทดสอบแสดงดังตาราง  
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ตาราง 21 การตรวจสอบคาความแปรปรวนของอายุการทํางานโดยใช Levene’s test 
 

การประเมินความสามารถขององคการ ในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัท 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน 
และองคการ 

0.767 3 96 0.515 

ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ 
และโครงสราง 

3.458 3 96 0.019* 

ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน 
ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน 

0.465 3 96 0.707 

ดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การ
จัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช 

1.023 3 96 0.386 

ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู 
การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 

2.015 3 96 0.117 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละสถานภาพ พบวาการประเมินความสามารถของ

องคการ ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุม

หรือทีมงาน และองคการ, ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพ

พลายเออร และชุมชน, ดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน 

การถายโอนและการนําไปประยุกตใช และดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู 

การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส มีคา Sig. 0.515, 0.707, 

0.386 และ 0.117 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1)  หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมสถานภาพเทากัน จึงใชการทดสอบคา F-test 

ในการทดสอบสมมติฐาน 

สวนผลการทดสอบความแปรปรวน การประเมินความสามารถขององคการ ในการเปน

องคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และ

โครงสราง มีคา Sig. 0.019 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1)  หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมสถานภาพไมเทากัน จึงใชการ

ทดสอบคา  Brown-Forsythe test ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 22  แสดงการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถขององคการ ในการเปนองคการแหง
การเรียนรูของบริษัท จําแนกตามอายุการทํางาน พบวา 

 

การประเมินความสามารถของ
องคการ ในการเปนองคการแหง

การเรียนรูของบริษัท 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 1.731 3 0.577 1.863 0.141 

ภายในกลุม 29.731 96 0.310   
ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล 
กลุมหรือทมีงาน และองคการ 

รวม 31.462 99    

ระหวางกลุม 0.430 3 0.143 0.502 0.682 

ภายในกลุม 27.431 96 0.286   
ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร 
ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพ
พลายเออร และชมุชน 

รวม 27.861 99    

ระหวางกลุม 1.014 3 0.338 1.100 0.353 

ภายในกลุม 29.514 96 0.307   
ดานการจัดการความรู การแสวงหา 
การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน 
การถายโอนและการนําไปประยกุตใช 

รวม 30.529 99    

ระหวางกลุม 0.768 3 0.256 0.711 0.548 

ภายในกลุม 34.592 96 0.360   

ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบ
สารสนเทศความรู การเรียนรูผาน
เทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส  รวม 35.360 99    

 
จากตาราง ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการประเมินความสามารถขององคการ 

ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง จําแนกตามอายุการทํางาน

โดยใชสถิติการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One 

Way ANOVA) สามารถอธิบาย    ไดดังน้ี 

1. ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการมีคา Sig = 

0.141 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา พนักงานที่มีอายุการทํางานแตกตางกัน มีการประเมินความสามารถขององคการใน

การเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางในดานพลวัตแหงการเรียนรู 

ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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2. ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร 

และชุมชน มีคา Sig = 0.682 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่มีอายุการทํางานแตกตางกัน มีการประเมิน

ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางใน

ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน ไม

แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

3. ดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถาย

โอนและการนําไปประยุกตใชมีคา Sig = 0.353 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 

(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่มีอายุการทํางานแตกตางกัน มีการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวย

ขวางในดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและ

การนําไปประยุกตใชไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

4. ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี 

และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสมีคา Sig = 0.548 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่มีอายุการทํางาน

แตกตางกัน มีการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท

แหงหน่ึงในเขตหวยขวางในดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผาน

เทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 

 

ตาราง 23 แสดงการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถขององคการ ในการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของบริษัท จําแนกตามอายุการทํางาน พบวา 

 

การประเมินความสามารถขององคการ ใน
การเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท 

 Statistic df1 df2 Prob. 

ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน 
วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง 

Brown-
Forsythe 

3.409* 3 88.492 0.021 

 
* มีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการประเมินความสามารถขององคการ 
ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง จําแนกตามอายุการทํางาน 
โดยใชสถิติทดสอบ Brown-Forsythe Test สามารถอธิบายไดดังน้ี 
 1. ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง พบวา มีคา Prob. 

เทากับ 0.021 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา พนักงานที่มีอายุการทํางาน แตกตางกันมีการประเมินความสามารถขององคการใน

การเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางในดานการปฏิรูปองคการ 

วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comperison) 
โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบาง แตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิเคราะหแสดงดังตาราง  

 
ตาราง 24 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของการประเมินความสามารถขององคการ ใน

การเปนองคการแหงการเรียนรูดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และ
โครงสราง จําแนกตามอายุการทํางาน โดยใชวิธีแบบ Dunnett’s T3 

 

อายุการทํางาน 
 
 

X  

ต่ํากวาหรือ
เทากับ 3 ป 

2.77 

4 - 6 ป 
 

2.48 

7 - 9 ป 
 

2.65 

10 ปข้ึนไป 
 

2.32 
ต่ํากวาหรือ 
เทากับ 3 ป 

2.77 - 
0.293 
(0.188) 

0.116 
(0.945) 

0.451* 
(0.018) 

4 - 6 ป 2.48  - 
-0.177 
(0.831) 

0.158 
(0.907) 

7 - 9 ป 2.65   - 
0.335 
(0.238) 

10 ปข้ึนไป 2.32    - 

 
* มีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 

ผลการวิเคราะหดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง 
จําแนกตามอายุการทํางาน พบความตางรายคู ดังน้ี 

- พนักงานที่ มีระดับอายุการทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 3 ปมีการปฏิรูปองคการ 
วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง แตกตางกับพนักงานที่มีอายุการทํางาน 10 ปข้ึนไปมี 
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Probability (p) เทากับ 0.018 ซ่ึงนอยกวา 0.05 หมายความวา พนักงานที่มีระดับอายุการทํางานต่ํา
กวาหรือเทากับ 3 ปมีการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง มากกวา 
พนักงานที่มีระดับอายุการทํางาน 10 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 โดยมีผลตาง
ของคาเฉลี่ยเทากับ 0.451 

- สวนรายคูอื่นๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
 

 สมมติฐานขอที่ 2 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดย
ประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู (Personal Mastery) การมีแบบแผนความคิด (Mental 
Model) การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) การคิด
อยางเปนระบบ (Systems Thinks) มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถของ
องคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง  
  
 สมมติฐานขอที่ 2.1  องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดย
ประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปน
ทีม การคิดอยางเปนระบบ มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และ
องคการ 
  
H0 : องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดยประกอบดวย การเปนบุคคล

รอบรู การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปนทีม การคิดอยางเปน

ระบบ ไมมีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหง

การเรียนรูของบริษัทดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ 

H1 : องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดยประกอบดวย การเปนบุคคล

รอบรู การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปนทีม การคิดอยางเปน

ระบบ มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหง

การเรียนรูของบริษัทดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ 

 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

(Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคาระดับ นัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ

สมมติฐานแสดงดังตาราง ตอไปน้ี 
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ตาราง 25 แสดงความสัมพันธระหวาง องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดย
ประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรู
เปนทีม การคิดอยางเปนระบบ กับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของบริษัทดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ 

 

องคประกอบขององคการแหง
การเรียนรูของพนักงาน 

การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหง
การเรียนรูของบริษัทดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล 

กลุมหรือทมีงาน และองคการ 

 n r p ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

การเปนบุคคลรอบรู 100 0.255* 0.010 สัมพันธระดับ
คอนขางต่ํา 

เดียวกัน 

การมีแบบแผนความคิด 100 0.140 0.166 ไมสัมพันธกัน - 

การมีวิสัยทัศนรวมกัน 100 0.169 0.093 ไมสัมพันธกัน - 

การเรียนรูเปนทีม 100 0.158 0.117 ไมสัมพันธกัน - 

การคิดอยางเปนระบบ 100 0.137 0.175 ไมสัมพันธกัน - 

องคประกอบขององคการแหงการ
เรียนรูของพนักงานโดยรวม 

100 0.232 0.020 สัมพันธระดับ
คอนขางต่ํา 

เดียวกัน 

 
* มีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 

จากตาราง สามารถสรุปไดวา 
 องคประกอบขององคการแหงการเ รียนรูของพนักงานโดยรวมกับการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท ดานพลวัตแหงการเรียนรู 
ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ มีคา Probability (p) เทากับ 0.020 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ัน
คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบของ
องคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวมมีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถของ
องคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุม 
หรือทีมงาน และองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.232 แสดงวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา  
กลาวคือ ถาองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวมมาก จะมีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท ดานพลวัตแหงการเรียนรู
ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ เพิ่มข้ึนในระดับคอนขางต่ํา และเม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวา 



 

 

 99 

  ดานการเปนบุคคลรอบรู  
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเปนบุคคลรอบรู กับการ
ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานพลวัตแหงการ
เรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ มีคา Probability (p) เทากับ 0.010 ซ่ึงนอยกวา 
0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาองคประกอบ
ขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเปนบุคคลรอบรูมีความสัมพันธกับการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานพลวัตแหงการเรียนรู 
ระดับบุคคล กลุม หรือทีมงาน และองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.255 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ ถาองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดาน
การเปนบุคคลรอบรูมาก จะมีการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของบริษัทดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ เพิ่มข้ึนใน
ระดับคอนขางต่ํา  

 ดานการมีแบบแผนความคิด 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมีแบบแผนความคิด กับการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานพลวัตแหงการ
เรียนรู ระดับบุคคล กลุม หรือทีมงาน และองคการ มีคา Probability (p) เทากับ 0.166 ซ่ึงมากกวา 
0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมีแบบแผนความคิดไมมีความสัมพันธ
กับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานพลวัต
แหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุม หรือทีมงาน และองคการ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน กับการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานพลวัตแหงการ
เรียนรู ระดับบุคคล กลุม หรือทีมงาน และองคการ มีคา Probability (p) เทากับ 0.093 ซ่ึงมากกวา 
0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมีวิสัยทัศนรวมกันไมมีความสัมพันธ
กับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานพลวัต
แหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุม หรือทีมงาน และองคการ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 ดานการเรียนรูเปนทีม 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเรียนรูเปนทีม กับการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานพลวัตแหงการ
เรียนรู ระดับบุคคล กลุม หรือทีมงาน และองคการ มีคา Probability (p) เทากับ 0.117 ซ่ึงมากกวา 
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0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเรียนรูเปนทีมไมมีความสัมพันธกับ
การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานพลวัตแหง
การเรียนรู ระดับบุคคล กลุม หรือทีมงาน และองคการ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 ดานการคิดอยางเปนระบบ 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการคิดอยางเปนระบบ กับการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานพลวัตแหงการ
เรียนรู ระดับบุคคล กลุม หรือทีมงาน และองคการ มีคา Probability (p) เทากับ 0.175 ซ่ึงมากกวา 
0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการคิดอยางเปนระบบไมมีความสัมพันธ
กับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานพลวัต
แหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุม หรือทีมงาน และองคการ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
 สมมติฐานขอที่ 2.2  องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดย
ประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปน
ทีม การคิดอยางเปนระบบ มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และ
โครงสราง 
  
H0 : องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดยประกอบดวย การเปนบุคคล

รอบรู การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปนทีม การคิดอยางเปน

ระบบ ไมมีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหง

การเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง 

H1 : องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดยประกอบดวย การเปนบุคคล

รอบรู การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปนทีม การคิดอยางเปน

ระบบ มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหง

การเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง 

 สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

(Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคาระดับ นัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ

สมมติฐานแสดงดังตาราง ตอไปน้ี 
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ตาราง 26 แสดงความสัมพันธระหวาง องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดย
ประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรู
เปนทีม การคิดอยางเปนระบบ กับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง 

 

องคประกอบขององคการแหง
การเรียนรูของพนักงาน 

การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหง
การเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน 

วัฒนธรรม กลยทุธ และโครงสราง 

 n r p ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

การเปนบุคคลรอบรู 100 0.289* 0.004 สัมพันธระดับ
คอนขางต่ํา 

เดียวกัน 

การมีแบบแผนความคิด 100 0.189 0.060 ไมสัมพันธกัน - 
การมีวิสัยทัศนรวมกัน 100 0.183 0.068 ไมสัมพันธกัน - 
การเรียนรูเปนทีม 100 0.124 0.219 ไมสัมพันธกัน - 
การคิดอยางเปนระบบ 100 0.130 0.198 ไมสัมพันธกัน - 
องคประกอบขององคการแหงการ
เรียนรูของพนักงานโดยรวม 

100 0.248* 0.013 สัมพันธระดับ
คอนขางต่ํา 

เดียวกัน 

 
* มีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 

 จากตาราง สามารถสรุปไดวา 
 องคประกอบขององคการแหงการเ รียนรูของพนักงานโดยรวมกับการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูปองคการ 
วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง มีคา Probability (p) เทากับ 0.013 ซ่ึงนอยกวา 0.05 
น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบของ
องคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวมมีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถของ
องคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม 
กลยุทธ และโครงสราง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.248 แสดงวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา  
กลาวคือ ถาองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวมมาก จะมีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูปองคการ 
วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง เพิ่มข้ึนในระดับคอนขางต่ํา และเม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวา   
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 ดานการเปนบุคคลรอบรู  
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเปนบุคคลรอบรู กับการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูป
องคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง มีคา Probability (p) เทากับ 0.004 ซ่ึงนอย
กวา 0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเปนบุคคลรอบรูมีความสัมพันธกับการ
ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูป
องคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.289 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ ถาองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดาน
การเปนบุคคลรอบรูมาก จะมีการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง เพิ่มข้ึนใน
ระดับคอนขางต่ํา  

 ดานการมีแบบแผนความคิด 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมีแบบแผนความคิด กับการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูป
องคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง มีคา Probability (p) เทากับ 0.060 ซ่ึง
มากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมีแบบแผนความคิดไมมีความสัมพันธ
กับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการ
ปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน กับการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูป
องคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง มีคา Probability (p) เทากับ 0.068 ซ่ึง
มากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมีวิสัยทัศนรวมกันไมมีความสัมพันธ
กับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการ
ปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 ดานการเรียนรูเปนทีม 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเรียนรูเปนทีม กับการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูป
องคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง มีคา Probability (p) เทากับ 0.219 ซ่ึง
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มากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเรียนรูเปนทีมไมมีความสัมพันธกับ
การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูป
องคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 ดานการคิดอยางเปนระบบ 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการคิดอยางเปนระบบ กับการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูป
องคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง มีคา Probability (p) เทากับ 0.198 ซ่ึง
มากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการคิดอยางเปนระบบไมมีความสัมพันธ
กับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการ
ปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
 สมมติฐานขอที่ 2.3  องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดย
ประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปน
ทีม การคิดอยางเปนระบบ มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา 
หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน 
  
H0 : องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดยประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู 

การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปนทีม การคิดอยางเปนระบบ ไม

มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของบริษัทดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลาย

เออร และชุมชน 

H1 : องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดยประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู 

การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปนทีม การคิดอยางเปนระบบ มี

ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของบริษัทดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลาย

เออร และชุมชน 
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 สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

(Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคาระดับ นัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ

สมมติฐานแสดงดังตาราง ตอไปน้ี 

 

ตาราง 27 แสดงความสัมพันธระหวาง องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดย
ประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรู
เปนทีม การคิดอยางเปนระบบ กับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของบริษัทดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน 
ซัพพลายเออร และชุมชน 

 

องคประกอบขององคการแหง
การเรียนรูของพนักงาน 

การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหง
การเรียนรูของบริษัทดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร 

ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชมุชน 

 n r p ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

การเปนบุคคลรอบรู 100 0.335* 0.001 สัมพันธระดับ
คอนขางต่ํา 

เดียวกัน 

การมีแบบแผนความคิด 100 0.207* 0.039 สัมพันธระดับ
คอนขางต่ํา 

เดียวกัน 

การมีวิสัยทัศนรวมกัน 100 0.290* 0.003 สัมพันธระดับ
คอนขางต่ํา 

เดียวกัน 

การเรียนรูเปนทีม 100 0.246* 0.014 สัมพันธระดับ
คอนขางต่ํา 

เดียวกัน 

การคิดอยางเปนระบบ 100 0.219* 0.028 สัมพันธระดับ
คอนขางต่ํา 

เดียวกัน 

องคประกอบขององคการแหงการ
เรียนรูของพนักงานโดยรวม 

100 0.345* 0.000 สัมพันธระดับ
คอนขางต่ํา 

เดียวกัน 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง สามารถสรุปไดวา 
 องคประกอบขององคการแหงการเ รียนรูของพนักงานโดยรวมกับการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการเอื้ออํานาจใหแก
บุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน มีคา Probability (p) เทากับ 
0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวมมีความสัมพันธกับการ
ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการเอื้ออํานาจ
ใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.345 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา  กลาวคือ ถาองคประกอบขององคการ
แหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวมมาก จะมีการประเมินความสามารถขององคการในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา 
หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน เพิ่มข้ึนในระดับคอนขางต่ํา และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
 ดานการเปนบุคคลรอบรู  

 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเปนบุคคลรอบรู กับการ
ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการเอื้ออํานาจ
ใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน มีคา Probability (p) 
เทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวาองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเปนบุคคลรอบรูมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.335 แสดงวา 
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ ถา
องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเปนบุคคลรอบรูมาก จะมีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการเอื้ออํานาจใหแก
บุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน เพิ่มข้ึนในระดับคอนขางต่ํา  

 ดานการมีแบบแผนความคิด 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมีแบบแผนความคิด กับการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการเอื้ออํานาจ
ใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน มีคา Probability (p) 
เทากับ 0.039 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวาองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเปนบุคคลรอบรูมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
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ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.207 แสดงวา 
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ ถา
องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมีแบบแผนความคิดมาก จะมีการ
ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการเอื้ออํานาจ
ใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน เพิ่มข้ึนในระดับ
คอนขางต่ํา  

 ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานการมีวิสัยทัศนรวมกัน กับการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการเอื้ออํานาจ
ใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน มีคา Probability (p) 
เทากับ 0.003 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวาองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเปนบุคคลรอบรูมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.290 แสดงวา 
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ ถา
องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานการมีวิสัยทัศนรวมกัน มาก จะมีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการเอื้ออํานาจใหแก
บุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน เพิ่มข้ึนในระดับคอนขางต่ํา  

 ดานการเรียนรูเปนทีม 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเรียนรูเปนทีม กับการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการเอื้ออํานาจ
ใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน มีคา Probability (p) 
เทากับ 0.014 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวาองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเปนบุคคลรอบรูมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.246 แสดงวา 
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ ถา
องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเรียนรูเปนทีมมาก จะมีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการเอื้ออํานาจใหแก
บุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน เพิ่มข้ึนในระดับคอนขางต่ํา  
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 ดานการคิดอยางเปนระบบ 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการคิดอยางเปนระบบ กับการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการเอื้ออํานาจ
ใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน มีคา Probability (p) 
เทากับ 0.028 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวาองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเปนบุคคลรอบรูมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.219 แสดงวา 
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ ถา
องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการคิดอยางเปนระบบมาก จะมีการ
ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการเอื้ออํานาจ
ใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน เพิ่มข้ึนในระดับ
คอนขางต่ํา  
  
 สมมติฐานขอที่ 2.4  องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดย
ประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปน
ทีม การคิดอยางเปนระบบ มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ 
การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช 
  
H0 : องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดยประกอบดวย การเปนบุคคล

รอบรู การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปนทีม การคิดอยางเปน

ระบบ ไมมีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหง

การเรียนรูของบริษัทดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การ

สืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช 

H1 : องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดยประกอบดวย การเปนบุคคล

รอบรู การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปนทีม การคิดอยางเปน

ระบบ มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหง

การเรียนรูของบริษัทดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การ

สืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช 
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 สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

(Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคาระดับ นัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ

สมมติฐานแสดงดังตาราง ตอไปน้ี 

 

ตาราง 28 แสดงความสัมพันธระหวาง องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดย
ประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรู
เปนทีม การคิดอยางเปนระบบ กับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของบริษัทดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การ
สืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช 

 

องคประกอบขององคการแหง
การเรียนรูของพนักงาน 

การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหง
การเรียนรูของบริษัทดานการจัดการความรู การแสวงหา การ
สรางสรรค การจัดเก็บ การสบืคน การถายโอนและการนําไป

ประยุกตใช 

 n r p ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

การเปนบุคคลรอบรู 100 0.173 0.085 ไมสัมพันธกัน - 

การมีแบบแผนความคิด 100 0.103 0.309 ไมสัมพันธกัน - 

การมีวิสัยทัศนรวมกัน 100 0.177 0.078 ไมสัมพันธกัน - 

การเรียนรูเปนทีม 100 0.224* 0.025 สัมพันธระดับ
คอนขางต่ํา 

เดียวกัน 

การคิดอยางเปนระบบ 100 0.083 0.410 ไมสัมพันธกัน - 

องคประกอบขององคการแหงการ
เรียนรูของพนักงานโดยรวม 

100 0.201* 0.045 สัมพันธระดับ
คอนขางต่ํา 

เดียวกัน 

 
* มีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 

 จากตาราง สามารถสรุปไดวา 
 องคประกอบขององคการแหงการเ รียนรูของพนักงานโดยรวมกับการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการจัดการความรู การ
แสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช มีคา 
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Probability (p) เทากับ 0.045 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการ
นําไปประยุกตใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
0.201 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา  
กลาวคือ ถาองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวมมาก จะมีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการจัดการความรู การ
แสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช เพิ่มข้ึนใน
ระดับคอนขางต่ํา และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
 ดานการเปนบุคคลรอบรู  

 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเปนบุคคลรอบรู กับการ
ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการจัดการ
ความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช มี
คา Probability (p) เทากับ 0.085 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการ
เปนบุคคลรอบรู ไมมีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหง
การเรียนรูของบริษัทดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การ
ถายโอนและการนําไปประยุกตใช ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 ดานการมีแบบแผนความคิด 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมีแบบแผนความคิด กับการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการจัดการ
ความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช มี
คา Probability (p) เทากับ 0.309 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมี
แบบแผนความคิด ไมมีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของบริษัทดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน 
การถายโอนและการนําไปประยุกตใช ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน กับการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการจัดการ
ความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช มี
คา Probability (p) เทากับ 0.309 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
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สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมี
วิสัยทัศนรวมกัน ไมมีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของบริษัทดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน 
การถายโอนและการนําไปประยุกตใช ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 ดานการเรียนรูเปนทีม 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเรียนรูเปนทีม กับการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการจัดการ
ความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช มี
คา Probability (p) เทากับ 0.025 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวาองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการ
เปนบุคคลรอบรูมีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหง
การเรียนรูของบริษัทดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การ
ถายโอนและการนําไปประยุกตใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.224 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันใน
ระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ ถาองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเรียนรู
เปนทีมมาก จะมีการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการ
นําไปประยุกตใช เพิ่มข้ึนในระดับคอนขางต่ํา  

 ดานการคิดอยางเปนระบบ 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการคิดอยางเปนระบบ กับการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการจัดการ

ความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช มี

คา Probability (p) เทากับ 0.410 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการ

คิดอยางเปนระบบ ไมมีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการ

แหงการเรียนรูของบริษัทดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน 

การถายโอนและการนําไปประยุกตใช ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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 สมมติฐานขอที่ 2.5  องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดย
ประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปน
ทีม การคิดอยางเปนระบบ มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรู
ผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 
 
H0 : องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดยประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู 

การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปนทีม การคิดอยางเปนระบบ ไม

มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของบริษัทดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี 

และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 

H1 : องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดยประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู 

การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปนทีม การคิดอยางเปนระบบ มี

ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของบริษัทดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี 

และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 
  

 สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

(Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคาระดับ นัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ

สมมติฐานแสดงดังตาราง ตอไปน้ี 
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ตาราง 29 แสดงความสัมพันธองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดย
ประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรู
เปนทีม การคิดอยางเปนระบบ กับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของบริษัทดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผาน
เทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 

 

องคประกอบขององคการแหง
การเรียนรูของพนักงาน 

การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหง
การเรียนรูของบริษัทดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบ
สารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบ

สนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 

 n r p ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

การเปนบุคคลรอบรู 100 0.137 0.175 ไมสัมพันธกัน - 

การมีแบบแผนความคิด 100 0.168 0.095 ไมสัมพันธกัน - 

การมีวิสัยทัศนรวมกัน 100 0.125 0.216 ไมสัมพันธกัน - 

การเรียนรูเปนทีม 100 0.175 0.082 ไมสัมพันธกัน - 

การคิดอยางเปนระบบ 100 0.166 0.100 ไมสัมพันธกัน - 

องคประกอบขององคการแหงการ
เรียนรูของพนักงานโดยรวม 

100 0.198* 0.049 สัมพันธระดับ
ต่ํามาก 

เดียวกัน 

 
* มีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ 0.05 

  

 จากตาราง สามารถสรุปไดวา 
 องคประกอบขององคการแหงการเ รียนรูของพนักงานโดยรวมกับการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการประยุกตใช
เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อิเล็กทรอนิกส มีคา Probability (p) เทากับ 0.049 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของ
พนักงานโดยรวมมีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหง
การเรียนรูของบริษัทดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผาน
เทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.198 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ํามาก  กลาวคือ ถาองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน
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โดยรวมมาก จะมีการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
บริษัทดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส เพิ่มข้ึนในระดับต่ํามาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
 ดานการเปนบุคคลรอบรู  

 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเปนบุคคลรอบรู กับการ
ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการประยุกตใช
เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อิเล็กทรอนิกส มีคา Probability (p) เทากับ 0.175 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของ
พนักงานดานการเปนบุคคลรอบรู ไมมีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการใน
การเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู 
การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 

 ดานการมีแบบแผนความคิด 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมีแบบแผนความคิด กับการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการประยุกตใช
เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อิเล็กทรอนิกส มีคา Probability (p) เทากับ 0.095 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของ
พนักงานดานการมีแบบแผนความคิด ไมมีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการ
ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู 
การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 

 ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน กับการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการประยุกตใช
เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อิเล็กทรอนิกส มีคา Probability (p) เทากับ 0.216 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของ
พนักงานดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ไมมีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการใน
การเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู 
การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 



 

 

 114 

 ดานการเรียนรูเปนทีม 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเรียนรูเปนทีม กับการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการประยุกตใช
เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อิเล็กทรอนิกส มีคา Probability (p) เทากับ 0.082 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของ
พนักงานดานการเรียนรูเปนทีม ไมมีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการ
เปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การ
เรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 

 ดานการคิดอยางเปนระบบ 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการคิดอยางเปนระบบ กับการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการประยุกตใช

เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

อิเล็กทรอนิกส มีคา Probability (p) เทากับ 0.100 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 

(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของ

พนักงานดานการคิดอยางเปนระบบ ไมมีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการใน

การเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู 

การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 30 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช 

1. ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลซ่ึงประกอบดวย 

อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉล่ียตอ

เดือน ระดับตําแหนงงานปจจุบัน อายุการ

ทํ า ง า น ที่ แ ต ก ต า ง กั น มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ความสามารถขององคการในการเปนองคการ

แหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวย

ขวาง แตกตางกัน 

  

1.1 พนักงานที่อายุแตกตางกันมีการประเมิน

ความสามารถขององคการในการเปนองคการ

แหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวย

ขวาง แตกตางกัน 

 

 

 

 

การประเมินความสามารถขององคการ ในการเปน

องคการแหงการเรียนรูของบริษัท ไดแก 

1. ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุม

หรือทีมงาน และองคการ 

2. ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม 

กลยุทธ และโครงสราง 

3. ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ 

พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และ

ชุมชน 

4. ดานการจัดการความรู การแสวงหา การ

สรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอน

และการนําไปประยุกตใช 

5. ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบ

สารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และ

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 

 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

 

F-test 

 

F-test 

 

F-test 

 

 

F-test 

 

 

F-test 
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ตาราง 30 (ตอ) 
 

สมมติฐานที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช 

1.2 พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตาง

กันมีการประเมินความสามารถขององคการ

ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท

แหงหน่ึงในเขตหวยขวาง แตกตางกัน 

 

 

 

 

การประเมินความสามารถขององคการ ในการเปน

องคการแหงการเรียนรูของบริษัท ไดแก 

1. ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุม

หรือทีมงาน และองคการ 

2. ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม 

กลยุทธ และโครงสราง 

3. ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ 

พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และ

ชุมชน 

4. ดานการจัดการความรู การแสวงหา การ

สรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอน

และการนําไปประยุกตใช 

5. ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบ

สารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และ

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 

 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

 

F-test 

 

F-test 

 

F-test 

 

 

F-test 

 

 

F-test 
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ตาราง 30 (ตอ) 
 

สมมติฐานที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช 

1.3 พนักงานที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตาง

กันมีการประเมินความสามารถขององคการ

ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท

แหงหน่ึงในเขตหวยขวาง แตกตางกัน 

 

 

 

 

การประเมินความสามารถขององคการ ในการเปน

องคการแหงการเรียนรูของบริษัท ไดแก 

1. ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุม

หรือทีมงาน และองคการ 

2. ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม 

กลยุทธ และโครงสราง 

3. ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ 

พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และ

ชุมชน 

4. ดานการจัดการความรู การแสวงหา การ

สรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอน

และการนําไปประยุกตใช 

5. ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบ

สารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และ

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 

 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

 

F-test 

 

F-test 

 

Brown-

Forsythe 

 

F-test 

 

 

F-test 
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ตาราง 30 (ตอ) 
 

สมมติฐานที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช 

1.4 พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานแตกตาง

กันมีการประเมินความสามารถขององคการ

ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท

แหงหน่ึงในเขตหวยขวาง แตกตางกัน  

 

 

 

 

การประเมินความสามารถขององคการ ในการเปน

องคการแหงการเรียนรูของบริษัท ไดแก 

1. ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุม

หรือทีมงาน และองคการ 

2. ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม 

กลยุทธ และโครงสราง 

3. ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ 

พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และ

ชุมชน 

4. ดานการจัดการความรู การแสวงหา การ

สรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอน

และการนําไปประยุกตใช 

5. ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบ

สารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และ

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 

 

 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

 

F-test 

 

F-test 

 

Brown-

Forsythe 

 

F-test 

 

 

F-test 
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ตาราง 30 (ตอ) 
 

สมมติฐานที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช 

1.5 พนักงานที่มีอายุการทํางานแตกตางกันมี

การประเมินความสามารถขององคการในการ

เปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหง

หน่ึงในเขตหวยขวาง แตกตางกัน  

 

 

 

 

การประเมินความสามารถขององคการ ในการเปน

องคการแหงการเรียนรูของบริษัท ไดแก 

1. ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุม

หรือทีมงาน และองคการ 

2. ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม 

กลยุทธ และโครงสราง 

3. ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ 

พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และ

ชุมชน 

4. ดานการจัดการความรู การแสวงหา การ

สรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอน

และการนําไปประยุกตใช 

5. ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบ

สารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และ

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 

 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

 

F-test 

 

Brown-

Forsythe 

F-test 

 

 

F-test 

 

 

F-test 
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ตาราง 30 (ตอ) 
 

สมมติฐานที่ 2 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
สถิติที่ใช 

2. องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน 

โดยประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู (Personal 

Mastery) การมีแบบแผนความคิด (Mental Model) การมี

วิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) การเรียนรูเปนทีม 

(Team Learning) การคิดอยางเปนระบบ (Systems 

Thinks) มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถของ

องคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหง

หน่ึงในเขตหวยขวาง  

 

 

 

 

2.1  องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของ

พนักงาน โดยประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู การมี

แบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปน

ทีม  การคิดอยางเปนระบบ  มีความสัมพันธ กับการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการ

แหงการเรียนรูของบริษัทดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับ

บุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ 

  

 

องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน ไดแก 

1. การเปนบุคคลรอบรู 

 

 

สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

 

Pearson 

Correlation 

2. การมีแบบแผนความคิด ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 

3. การมีวิสัยทัศนรวมกัน ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 

4. การเรียนรูเปนทีม  

 

ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 

5. การคิดอยางเปนระบบ ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 
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ตาราง 30 (ตอ) 
 

สมมติฐานที่ 2 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
สถิติที่ใช 

องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวม สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 

2.2  องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของ

พนักงาน โดยประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู การมี

แบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปน

ทีม  การคิดอยางเปนระบบ  มีความสัมพันธ กับการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการ

แห งการเ รียนรู ของบริษัทด านการปฏิ รูปองคการ 

วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง 

 

  

องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน ไดแก 

1. การเปนบุคคลรอบรู 

 

 

สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

 

Pearson 

Correlation 

2. การมีแบบแผนความคิด 

 

ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 

3. การมีวิสัยทัศนรวมกัน ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 

4. การเรียนรูเปนทีม  

 

ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 

5. การคิดอยางเปนระบบ 

 

ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 

องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวม สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 
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ตาราง 30 (ตอ) 
 

สมมติฐานที่ 2 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
สถิติที่ใช 

2.3  องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของ
พนักงาน โดยประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู การมี
แบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปน
ทีม  การคิดอยางเปนระบบ  มีความสัมพันธ กับการ
ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของบริษัทดานการเอื้ออํานาจใหแก
บุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร 
และชุมชน 
 

  

องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน ไดแก 

1. การเปนบุคคลรอบรู 

 

 

สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

 

Pearson 

Correlation 

2. การมีแบบแผนความคิด 

 

สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 

3. การมีวิสัยทัศนรวมกัน สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 

4. การเรียนรูเปนทีม  

 

สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 

5. การคิดอยางเปนระบบ 

 

สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 

องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวม สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 
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ตาราง 30 (ตอ) 
 

สมมติฐานที่ 2 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
สถิติที่ใช 

2.4  องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของ
พนักงาน โดยประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู การมี
แบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปน
ทีม  การคิดอยางเปนระบบ  มีความสัมพันธ กับการ
ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของบริษัทดานการจัดการความรู การ
แสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถาย
โอนและการนําไปประยุกตใช 
 

  

องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน ไดแก 

1. การเปนบุคคลรอบรู 

 

 

ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

 

Pearson 

Correlation 

2. การมีแบบแผนความคิด 

 

ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 

3. การมีวิสัยทัศนรวมกัน ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 

4. การเรียนรูเปนทีม  

 

สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 

5. การคิดอยางเปนระบบ 

 

ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 

องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวม สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 
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ตาราง 30 (ตอ) 
 

สมมติฐานที่ 2 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
สถิติที่ใช 

2.5  องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของ
พนักงาน โดยประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู การมี
แบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปน
ทีม  การคิดอยางเปนระบบ  มีความสัมพันธ กับการ
ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของบริษัทดานการประยุกตใชเทคโนโลยี 
ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และ
ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 
 

  

องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน ไดแก 

1. การเปนบุคคลรอบรู 

 

 

ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

 

Pearson 

Correlation 

2. การมีแบบแผนความคิด 

 

ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 

3. การมีวิสัยทัศนรวมกัน ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 

4. การเรียนรูเปนทีม  

 

ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 

5. การคิดอยางเปนระบบ 

 

ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 

องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวม สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

Pearson 

Correlation 

 

 

 



 

บทที่ 5 
        สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ   

 
สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีการศึกษาคนควา 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษาถึง การประเมินความสามารถขององคการในการเปน
องคการแหงการเรียนรู ของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง โดยเปรียบเทียบปจจัยดานขอมูลสวน
บุคคล ท่ีมีผลตอการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
แหงหน่ึงในเขตหวยขวาง และความสัมพันธระหวางองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของ
พนักงาน บริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง กับการประเมินความสามารถขององคการในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง โดยผลการวิจัยนี้จะทําใหทราบวามีปจจัย
หรือองคประกอบใดบางที่สงผลตอความสามารถขององคการในการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหง
การเรียนรู เพื่อจะไดนําปจจัยเหลาน้ันมาชวยสนับสนุนการดําเนินงานของทางบริษัทใหมี
ประสิทธิภาพ และคุณภาพย่ิงข้ึนตอไป 

 

 ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลที่สงผลตอการประเมินความสามารถขององคการ

ในการเปนองคการแหงการเรียนรู ของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน 

บริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง กับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหง
การเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการประกอบการตัดสินใจในการประเมินความสามารถ

ขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรู 
 2. ใชเปนแนวทางในการวางรูปแบบกระบวนการ และจัดกิจกรรม ใหเหมาะสมกับ

ความสามารถขององคการ เพื่อพัฒนาองคการสูองคการแหงการเรียนรูใหกับบริษัทแหงหน่ึงในเขต
หวยขวาง 
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 สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลซ่ึงประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ระดับตําแหนงงานปจจุบัน อายุการทํางานที่แตกตางกันมีการประเมินความสามารถของ
องคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง แตกตางกัน 
 2. องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดยประกอบดวย การเปนบุคคล
รอบรู (Personal Mastery) การมีแบบแผนความคิด (Mental Model) การมีวิสัยทัศนรวมกัน 
(Shared Vision) การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) การคิดอยางเปนระบบ (Systems Thinks) มี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
แหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 
 

 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
1.  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก 

   1.1 ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล 
    1.1.1 อายุ 
     1.1.1.1  18-25 ป 
      1.1.1.2  26-33 ป 
      1.1.1.3  34-41 ป 

   1.1.1.4  42 ปข้ึนไป 
  

    1.1.2 ระดับการศึกษาสูงสุด 
      1.1.2.1  ต่ํากวาปริญญาตรี  
      1.1.2.2  ปริญญาตรี 
                1.1.2.3  สูงกวาปริญญาตรี 
 
    1.1.3 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
      1.1.3.1  5,000 - 19,999 บาท  
      1.1.3.2  20,000 – 34,999 บาท 
      1.1.3.3  35,000 – 49,999 บาท   
      1.1.3.4  50,000 – 64,999 บาท 
      1.1.1.5  มากกวา 65,000 บาทขึ้นไป 
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    1.1.4  ระดับตําแหนงงานปจจุบัน 
     1.1.4.1  ปฏิบัติการ  
     1.1.4.2  หัวหนางาน  
     1.1.4.3  บริหาร 

 
    1.1.5 อายุการทํางาน 
     1.1.5.1  ต่ํากวาหรือเทากับ 3 ป 
     1.1.5.2  4 - 6 ป 
     1.1.5.3  7 - 9 ป  
     1.1.5.4  10 ปข้ึนไป 

 
1.2 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานบริษัทแหงหน่ึงในเขต

หวยขวาง  
    1.2.1  การเปนบุคคลรอบรู (Personal Mastery) 
    1.2.2  การมีแบบแผนความคิด (Mental Model) 
    1.2.3  การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) 
    1.2.4  การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) 
    1.2.5  การคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) 
 
  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก 

2.1 การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
บริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 

    2.1.1 พลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ 
    2.1.2 การปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง 
     2.1.3 การเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพ

พลายเออร และชุมชน 
    2.1.4 การจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบ

คน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช 
    2.1.5 การประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผาน

เทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 
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 ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาและทําวิจัยคร้ังน้ี ไดแก พนักงานที่ทํางานในบริษัทแหงหน่ึงใน
เขตหวยขวาง ท่ีปฏิบัติงานในป 2551 จํานวน 111 คน โดยมี 7 แผนก ไดแก  
 

1. Sales & Marketing         จํานวนพนักงาน  4  คน 
2. Financial & Accounting        จํานวนพนักงาน  8  คน       
3. Technical                           จํานวนพนักงาน  10 คน 
4. EHS                                   จํานวนพนักงาน  3  คน 
5. Management                      จํานวนพนักงาน  9 คน 
6. Operation                            จํานวนพนักงาน  66 คน 
7. Logistic & Supply Chain         จํานวนพนักงาน  11 คน 

  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนพนักงานบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางที่
ปฎิบัติงานในป 2551 ผูวิจัยไดคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางที่ใชเปนตัวแทน ของประชากรโดยใช
สูตรของ Taro Yamane (Yamane.  1967 : 580-581) ใชระดับความเชื่อม่ัน 95% และกําหนดความ
คลาดเคลื่อน 5 % ไดจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 87 คน และไดเพิ่มจํานวนตัวอยาง 15 % เทากับ 
13 คน รวมเปนขนาดตัวอยางทั้งหมด 100 คน  
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 

 ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง ตามขั้นตอนตอไปน้ี 
 ขั้นที่ 1 วิธีสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability sampling) โดยการสุมแบบ

ช้ันภูมิ (Stratified random sampling) แบบไมกําหนดสัดสวน (Disproportionate) เน่ืองจาก
ประชากรบางแผนกมีจํานวนแตกตางกันมาก โดยสุมตัวอยางพนักงานในแตละแผนก โดยไม
กําหนดสัดสวนประชากรในแผนกนั้นๆ ไดจํานวนตัวอยางแตละแผนกดังตาราง 
 
ตาราง 31 แสดงผลจํานวนประชากรและจํานวนตัวอยางแตละแผนก 
 

แผนก จํานวนประชากร (คน) จํานวนตัวอยาง (คน) 
1. Sales & Marketing 4 3 
2. Financial & Accounting 8 7 
3. Technical  10 8 



 
 
 

 

 
 

 
129 

ตาราง 31 (ตอ) 
 

แผนก จํานวนประชากร (คน) จํานวนตัวอยาง (คน) 

4. EHS 3 3 
5. Management 9 7 
6. Operation 66 63 
7. Logistic & Supply Chain 11 9 
รวม 111 100 

  
ขั้นที่ 2 วิธีสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-Probability sampling) โดยการ

สุมตัวอยางแบบอาศัยความสะดวก (Convenience sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให
พนักงานในแตละฝายตอบตามจํานวนตัวอยางในขั้นที่ 1 ในการแจกแบบสอบถามจะแจกแกบุคคลที่
เต็มใจและใหความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย Operator, Staff, Senior 
Staff, Team Leader, Supervisor, Chief, Junior Manager, Manager และ Senior Manager 
จนไดจํานวนตัวอยางครบในแตละแผนก รวม 100 คน 
 

 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามชนิดที่มีโครงสราง (Structured 
questionnaires) ซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 
        ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับตําแหนงงาน และอายุการทํางาน โดยเปน
แบบสอบถามแบบปลายปด (Close–ended response question) คําถามที่มีหลายคําตอบใหเลือก 
(Multiple choices question) โดยมีตัวเลือกใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม ดานองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน
บริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง โดยแบงเปน 5 ดานไดแก 

1. การเปนบุคคลรอบรู (Personal Mastery)    
2. การมีแบบแผนความคิด (Mental Model)    
3. การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision)    

4. การเรียนรูเปนทีม (Team Learning)     
5. การคิดอยางเปนระบบระบบ (System Thinking) 
  

  ลักษณะคําถามเปนแบบสอบถามปลายปด (Close – ended Question) แบบ
เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว โดยใชมาตรสวนประมาณคา (Rating scale method: Likert scale 
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questions) ซ่ึงจัดระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) มี 4 ระดับ โดยกําหนด
เกณฑการใหคะแนน ดังน้ี  
 

คะแนน ระดับปฏิบัติ 

1 นอยท่ีสุด 
2 นอย 
3 มาก 
4 มากท่ีสุด 

 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเชิงพรรณนา 
(Descriptive) โดยแบงเปน 5 ดาน 
  1. พลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ  
  2. การปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง   
  3. การเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน   
  ซัพพลายเออร และชุมชน 
  4. การจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ     

 การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช 
  5. การประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรู   

 ผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 
 
 ลักษณะคําถามเปนแบบสอบถามปลายปด (Close – ended Question) แบบเลือกตอบ
เพียงคําตอบเดียว โดยใชมาตรสวนประมาณคา (Rating scale method: Likert scale questions) 
(ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ. 2541: 166) ซ่ึงจัดระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval 
scale) มี 4 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี  
 

คะแนน นํามาปฏิบัติ 

1 นอย หรือไมปฏิบัติเลย 

2 พอสมควร 

3 เปนสวนใหญ 

4 ท่ัวท้ังองคการ 
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ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี คือแบบสอบถามซ่ึงมีข้ันตอนการสราง
เคร่ืองมือ ตามลําดับตอไปน้ี 

1.  ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เกี่ยวกับความสามารถของ
องคการในการเปนองคการแหงการเรียนรู  

2.  สรางแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของกับปจจัยดานขอมูลสวน
บุคคล องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน และดานการประเมินความสามารถของ
องคการในการเปนองคการแหงการเรียนรู  

3.  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ และผูเช่ียวชาญ 
เพื่อตรวจสอบและแนะนําเพิ่มเติม เพื่อทําการปรับปรุงใหถูกตองและมีความเที่ยงตรงกับเน้ือหา 

4. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวไปทําการทดสอบ (Try-out) กับพนักงานบริษัท
อื่น ตัวอยางจํานวน 40 ชุด  

5. หาความเชื่อ ม่ันของแบบสอบถาม  ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา  (α-
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)  
  ผลลัพธคาสัมประสิทธิ์อัลฟาที่ไดจะแสดงถึงความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยจะมีคา

ระหวาง 0 ≤ α ≤ 1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 แสดงวามีความเชื่อม่ันสูง  
 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาถึง การประเมินความสามารถขององคการในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางโดยมีแหลงขอมูลในการศึกษาคนควา 
ประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี 

1. ขอมูลทุติยภูมิ เปนการคนควาหาขอมูลจากเอกสาร วารสารที่สามารถอางอิงได 
ผลงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพื่อประกอบการสราง
แบบสอบถาม 

2. ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากการ เก็บขอมูลแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 
จํานวน 100 ชุด โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
   2.1 ขอหนังสือหนังสือแนะนําตัวจาก ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอ
ความรวมมือในการเก็บขอมูล  
   2.2 ผูวิจัยประสานงานกับพนักงานบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง เพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลแบบสอบถาม 

  2.3 ผูวิจัยทําการรวบรวมแบบสอบถาม ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
ของแบบสอบถาม เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
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  2.4 หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของคําถามในแบบสอบถาม โดยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha) ผลลัพธคาเฉลี่ยคาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึง

ระดับ ความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคา ระหวาง – 1 ≤α≤ 1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 แสดงวา มี
ความเชื่อม่ันสูง จากการนําแบบสอบถามไปคํานวณหาความเชื่อม่ัน (Reliability)  จํานวน 40 ชุด  

จากผลการทดสอบคาความเชื่อม่ัน ผลที่ไดมีระดับความนาเช่ือถือท่ีไดมาตรฐาน สามารถ   
นําไปใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัยได    
 

 การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามครบตามจํานวนขนาดตัวอยางแลว ผูวิจัยจะ
ดําเนินการจัดกระทําและวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนดังน้ี 

 
1. การจัดกระทํา 

  1.1 ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดทําการเก็บขอมูลแลว  
  1.2 นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบถูกตองแลวมาทําการลงรหัส (Coding) 
   1.3 นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติ 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science) for windows version 
15.0 ในการประมวลผล วิเคราะหขอมูล 

 
 2. การวิเคราะหขอมูล 

  2.1 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive statistics) เพื่ออธิบาย
ลักษณะของกลุมตัวอยาง ดังน้ี 
   2.1.1 หาคารอยละ (Percentage) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 
1 ลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับตําแหนงงาน
ปจจุบัน และอายุการทํางาน   
   2.1.2 หาคาเฉลี่ย (Mean หรือ X ) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 
2 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง และตอนที่3 
การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขต
หวยขวาง 
   2.1.3 หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D) สําหรับวิเคราะห
ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานบริษัทแหง
หน่ึงในเขตหวยขวาง และตอนที่3 การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหง
การเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง  
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2.2  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ดังน้ี 
   2.2.1 สถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance หรือ Brown-Forsythe) ใชทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 
2 กลุม เพื่อทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 ดาน อายุ, ระดับการศึกษาสูงสุด, รายไดเฉลี่ยตอเดือน, ระดับ
ตําแหนงงาน, อายุการทํางาน  

  2.2.2 สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product 
moment correlation coefficient) ใชหาความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปร 2 ตัว ท่ีเปนอิสระกัน เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2 
  

 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการ
แหงการเรียนรู ของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง สามารถสรุปผลไดดังน้ี 
 
 ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
พบวา 
 การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลของพนักงานผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตาม อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับตําแหนงงาน และ อายุการทํางาน 
พบวาพนักงานสวนใหญ มีอายุ 34 ปข้ึนไป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 47 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 58.0 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 – 19,999 บาท 
จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 54 มีระดับตําแหนงปฏิบัติการ จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 66.0 มี
อายุการทํางาน 4 – 6 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 28 
  
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของ
พนักงานบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางพบวา  

 การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรู ของบริษัทแหง
หน่ึงในเขตหวยขวาง จํานวน 100 คน พบวา องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.93 เม่ือพิจารณารายดานพบวา 
 ดานการเปนบุคคลรอบรู พนักงานมีระดับปฏิบัติดานการเปนบุคคลรอบรูโดยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.95 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ท้ังขอพนักงานมีการ
ตั้งเปาหมายการทํางาน ขอพนักงานยอมรับแนวคิด หรือนําความรูขององคการอื่นๆที่ประสบ
ความสําเร็จ ขอพนักงานมีความชํานาญ และรอบรูในงานที่ทําอยู ขอพนักงานสามารถปรับตัวใหเขา
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กับสถานการณหรือเทคโนโลยีใหมๆ และขอพนักงานมีความคิดริเร่ิมใหมๆในการพัฒนางานที่ทําอยู
เสมอมีระดับปฏิบัติมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.04, 3.00, 3.00, 2.88 และ 2.82 ตามลําดับ 
 ดานการมีแบบแผนความคิด พนักงานมีระดับปฏิบัติดานการมีแบบแผนความคิด
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.94 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทั้งขอพนักงานมี
การพิจารณาไตรตรองทุกคร้ังกอนตัดสินใจทํางาน ขอพนักงานสามารถหาผลลัพธและสรุปผลจาก
การดําเนินงานได และขอพนักงานศึกษาหาขอมูลตางๆ มาสรางความรูใหมๆใหกับองคการมีระดับ
ปฏิบัติมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.03, 2.95 และ 2.85 ตามลําดับ  
 ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน พนักงานมีระดับปฏิบัติดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน โดยรวม
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.90 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทั้งขอพนักงานยึดม่ัน
เกี่ยวกับวิสัยทัศนและเปาหมายของบริษัท ขอพนักงานมีความมุงม่ันใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 
โดยคํานึงถึงคุณภาพ และขอพนักงานชวยกระตุนเพื่อนพนักงาน สรางการเปลี่ยนแปลงใหงานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน มีระดับปฏิบัติมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.97, 2.96 และ 2.76 ตามลําดับ 
 ดานการเรียนรูเปนทีม พนักงานมีระดับปฏิบัติดานการเรียนรูเปนทีมโดยรวมอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.93 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทั้งขอพนักงานเปดกวางทาง
ความคิดในการทํางาน และใหทุกคนรวมในการออกความคิดเห็น ขอพนักงานเห็นดวยกับการ
ถายทอดความรู หรือสอนงานจากประสบการณของแตละบุคคล ขอพนักงานไดรับการฝกอบรม และ
มีความรูวิธีการทํางานเปนทีม และขอพนักงานมีสวนรวมถกปญหาในการทํางาน พรอมท้ังรวมหา
วิธีแกไขมีระดับปฏิบัติมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.98, 2.98, 2.91 และ 2.86 ตามลําดับ 
 ดานการคิดอยางเปนระบบ พนักงานมีระดับปฏิบัติดานการคิดอยางเปนระบบ โดยรวม
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.90 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ท้ังขอพนักงานทราบถึง
กระบวนการในการทํางานและ ข้ันตอนการทํางานอยางเปนระบบ ขอพนักงานสามารถระบุไดวา
อะไรเปนสาเหตุ และ กอใหเกิดผลอะไร, อยางไร และขอพนักงานมองเห็นท้ังภาพรวมและ
รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน และแกปญหาเปนข้ันได มีระดับปฏิบัติมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.94, 2.94 และ 2.83  ตามลําดับ 
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานการประเมินความสามารถขององคการ 
ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางพบวา 

การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรู ของบริษัทแหง
หน่ึงในเขตหวยขวาง จํานวน 100 คน พบวา การประเมินความสามารถขององคการ ในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางโดยรวมมีระดับการนํามาปฏิบัติเปนสวน
ใหญ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  2.62 เม่ือพิจารณารายดานพบวา 
 ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ พนักงานมี
ระดับการนํามาปฏิบัติดานดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการโดย
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รวมอยูในระดับนํามาปฏิบัติเปนสวนใหญ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.59 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
ท้ังขอคนทุกคนรับฟงผูอื่น และใหขอมูลปอนกลับท่ีมีประสิทธิผล ขอทีมตางๆไดรับการกระตุนให
เรียนรูซ่ึงกันและกัน และแบงปนความรูแกกันและกันดวยวิธีตางๆ และขอองคการมองวาการเรียนรู
อยางตอเน่ืองของพนักงานทุกคนเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญทางธุรกิจ มีระดับการนํามาปฏิบัติเปนสวน
ใหญ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.61, 2.59  และ 2.58 ตามลําดับ 
 ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสรางโดยรวม 
พนักงานมีระดับการนํามาปฏิบัติดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และ
โครงสรางโดยรวมอยูในระดับนํามาปฏิบัติเปนสวนใหญ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.56 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา ท้ังขอแผนกตางๆมีความรวมมือกัน เพื่อเปาหมายเดียวกัน เพื่อการเรียนรู และขอ
ในองคการมีการใหรางวัล หรือชมเชย บุคคล และทีม ท่ีมีการเรียนรู และชวยใหผูอื่นไดเรียนรูในงาน 
มีระดับการนํามาปฏิบัติเปนสวนใหญ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.64 และ 2.54 ตามลําดับ และขอ
องคการของคุณมีการออกแบบวิธีการแบงปนความรู และสงเสริมการเรียนรูท่ัวท้ังองคการมีระดับ
การนํามาปฏิบัติพอสมควร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.50 
 ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลาย
เออร และชุมชน พนักงานมีระดับการนํามาปฏิบัติดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ 
พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชนโดยรวมอยูในระดับนํามาปฏิบัติเปนสวนใหญ 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.75 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ท้ังขอองคการมีการกระจายอํานาจจาก
สวนกลาง และมอบอํานาจตามสัดสวนหนาที่รับผิดชอบ ขอหัวหนาสงเสริมโอกาสในการเรียนรูงาน 
มีการกระตุนใหทดลองความรูใหมๆเพื่อนําความรูน้ันมาใชประโยชน และขอหัวหนาและพนักงาน
ทํางาน เพื่อเรียนรูและแกปญหารวมกัน มีระดับการนํามาปฏิบัติเปนสวนใหญ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.80, 2.73 และ 2.72 ตามลําดับ 
 การจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอน
และการนําไปประยุกตใช พนักงานมีระดับการนํามาปฏิบัติดานการจัดการความรู การแสวงหา 
การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใชโดยรวมอยูในระดับ
นํามาปฏิบัติเปนสวนใหญ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.61 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ท้ังขอองคการ
มีการจัดระบบโครงสรางใหควาามรูตางๆถูกจัดเก็บ และสามารถนํามาแบงปนเพื่อใชประโยชนได 
ขอองคการมีการหาขอมูลท่ีจะทําใหการทํางานดีข้ึน โดยหาขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงาน / แผนกอื่น 
และขอองคการมีการสงเสริมใหพนักงานไดฝกฝนทักษะตางๆเกี่ยวกับการคิดสรางสรรคแนวการ
ทํางานใหมๆ มีระดับการนํามาปฏิบัติเปนสวนใหญ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.63, 2.62 และ 2.57 
ตามลําดับ 
 การประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และ
ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส พนักงานมีระดับการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบ
สารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส
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โดยรวมอยูในระดับนํามาปฏิบัติเปนสวนใหญ โดยมีคาเฉลี่ย 2.58 เม่ือพิจารณารายขอพบวา ท้ังขอ
องคการมีการนําสื่อมัลติมิเดียชวยกระจายความรู และขอทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลท่ีเอื้อประโยชน
ตอการทํางาน เพื่อปฏิบัติงานได มีระดับการนํามาปฏิบติเปนสวนใหญ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.64 
และ 2.52 ตามลําดับ 

 
ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
  
สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลซ่ึงประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับตําแหนงงานปจจุบัน อายุการทํางานที่แตกตางกันมีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวย
ขวาง แตกตางกัน 

โดยสามารถจําแนกออกเปนสมมติฐานยอยได 5 สมมติฐาน ดังน้ี 
สมมติฐานขอที่ 1.1  พนักงานที่อายุแตกตางกันมีการประเมินความสามารถขององคการ

ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง แตกตางกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พนักงานที่อายุแตกตางกันมีการประเมินความสามารถของ

องคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง ดานพลวัตแหงการ
เรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ, ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กล
ยุทธ และโครงสราง, ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลาย
เออร และชุมชน, ดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การ
ถายโอนและการนําไปประยุกตใช และดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การ
เรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส ไมแตกตางกันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 สมมติฐานขอที่ 1.2  พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกันมีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 
แตกตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกันมีการ
ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวย
ขวางดานพลวตัแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ ดานการเอื้ออํานาจใหแก
บุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน และดานการประยุกตใช
เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อิเล็กทรอนิกส ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน 
วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง และดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การ
จัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
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0.05 โดยพบวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี มีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูปองคการ 
วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง และในดานการจัดการความรู การแสวงหา การ
สรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช มากกวาพนักงานที่มีระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  
 สมมติฐานขอที่ 1.3  พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 
แตกตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีการ

ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวย

ขวาง ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ ดานการเอื้ออํานาจใหแก

บุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน ดานการปฏิรูปองคการ 

วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง ดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค 

การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช และดานการประยุกตใชเทคโนโลยี 

ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 

ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

 สมมติฐานขอที่ 1.4  พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกันมีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 
แตกตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกันมีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 
ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ และดานการเอื้ออํานาจใหแก
บุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 โดยพบวา พนักงานที่ มีระดับตําแหนงงานระดับปฏิบัติการ มีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานพลวัตแหงการเรียนรู 
ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ มากกวา พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับหัวหนา
งาน และ พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับหัวหนางาน มีพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุม
หรือทีมงาน และองคการ นอยกวาพนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับบริหารนอกจากนี้ ยังพบวา
พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับปฏิบัติการ และพนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับหัวหนา
งานมีการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน 
นอยกวา พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับบริหาร  
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 สวนดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง และดานการ
จัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไป
ประยุกตใชไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 สมมติฐานขอที่ 1.5  พนักงานที่มีอายุการทํางานแตกตางกันมีการประเมินความสามารถ
ขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง แตกตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พนักงานที่มีอายุการทํางานแตกตางกันมีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 
ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ ดานการเอื้ออํานาจใหแก
บุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน ดานการจัดการความรู การ
แสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช และดานการ
ประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนดานการปฏิรูปองคการ 
วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยพบวา 
พนักงานที่มีระดับอายุการทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 3 ปมีการประเมินความสามารถขององคการใน
การเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และ
โครงสราง มากกวา พนักงานที่มีระดับอายุการทํางาน 10 ปข้ึนไป 
 
 สมมติฐานขอที่ 2 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดย
ประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู (Personal Mastery) การมีแบบแผนความคิด (Mental 
Model) การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) การคิด
อยางเปนระบบ (Systems Thinks) มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถของ
องคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง  
 สมมติฐานขอที่ 2.1 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดย
ประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปน
ทีม การคิดอยางเปนระบบ มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และ
องคการ 
 ผลการวิเคราะหองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุม หรือทีมงาน และองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา และเม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวา 
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 ดานการเปนบุคคลรอบรู 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเปนบุคคลรอบรู มี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา 
 ดานการมีแบบแผนความคิด 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมีแบบแผนความคิด ไมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  
 ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ไมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  
 ดานการเรียนรูเปนทีม 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเรียนรูเปนทีม ไมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  
 ดานการคิดอยางเปนระบบ 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการคิดอยางเปนระบบ ไมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
 สมมติฐานขอที่ 2.2  องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดย
ประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปน
ทีม การคิดอยางเปนระบบ มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และ
โครงสราง 
 ผลการวิเคราะหองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี



 
 
 

 

 
 

 
140 

ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา และเม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวา 
 ดานการเปนบุคคลรอบรู 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเปนบุคคลรอบรู มี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา 
 ดานการมีแบบแผนความคิด 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมีแบบแผนความคิด ไมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  
 ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ไมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  
 ดานการเรียนรูเปนทีม 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเรียนรูเปนทีม ไมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  
 ดานการคิดอยางเปนระบบ 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการคิดอยางเปนระบบ ไมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  
 สมมติฐานขอที่ 2.3  องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดย
ประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปน
ทีม การคิดอยางเปนระบบ มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา 
หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน 
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 ผลการวิเคราะหองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา 
และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
 ดานการเปนบุคคลรอบรู 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเปนบุคคลรอบรู มี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
คอนขางต่ํา 
 ดานการมีแบบแผนความคิด 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมีแบบแผนความคิด มี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
คอนขางต่ํา 
 ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน มี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
คอนขางต่ํา 
 ดานการเรียนรูเปนทีม 
 องคประกอบขององคการแหงการเ รียนรูของพนักงานดานการเรียนรู เปนทีม มี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
คอนขางต่ํา  
 ดานการคิดอยางเปนระบบ 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการคิดอยางเปนระบบ มี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน 
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
คอนขางต่ํา 
 สมมติฐานขอที่ 2.4  องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดย
ประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปน
ทีม การคิดอยางเปนระบบ มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ 
การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช 
 ผลการวิเคราะหองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการ
นําไปประยุกตใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันใน
ระดับคอนขางต่ํา และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
 ดานการเปนบุคคลรอบรู 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเปนบุคคลรอบรู ไมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการ
นําไปประยุกตใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 ดานการมีแบบแผนความคิด 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมีแบบแผนความคิด ไมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการ
นําไปประยุกตใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ไมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการ
นําไปประยุกตใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 ดานการเรียนรูเปนทมี 
 องคประกอบขององคการแหงการเ รียนรูของพนักงานดานการเรียนรู เปนทีม มี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการ
นําไปประยุกตใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับคอนขางต่ํา  
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 ดานการคิดอยางเปนระบบ 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการคิดอยางเปนระบบ ไมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการ
นําไปประยุกตใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  สมมติฐานขอที่ 2.5  องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดย
ประกอบดวย การเปนบุคคลรอบรู การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปน
ทีม การคิดอยางเปนระบบ มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรู
ผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 
 ผลการวิเคราะหองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ
ไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํามาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
 ดานการเปนบุคคลรอบรู 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเปนบุคคลรอบรู ไมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 ดานการมีแบบแผนความคิด 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมีแบบแผนความคิด ไมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ไมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 ดานการเรียนรูเปนทีม 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเรียนรูเปนทีม ไมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
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ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 ดานการคิดอยางเปนระบบ 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการคิดอยางเปนระบบ ไมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  

 การอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหง
การเรียนรู ของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวางมีประเด็นท่ีนํามาอภิปรายผล ดังตอไปน้ี 

1. ผลการศึกษาขอมูลสวนบุคคลซ่ึงประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได
เฉลี่ยตอเดือน ระดับตําแหนงงานปจจุบัน อายุการทํางาน พบวา พนักงานสวนใหญ มีอายุ 34 ปข้ึน
ไป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 – 19,999 บาท มีระดับตําแหนง
ปฏิบัติการ มีอายุการทํางาน 4 – 6 ป  

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ มานิดา ลือสายวงศ. (2551) ไดศึกษาความคิดเห็นของ
พนักงานที่มีตอปจจัยท่ีสนับสนุนการสรางองคการแหงการเรียนรู กรณีศึกษา บริษัท ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) พบวา พนักงานสวนใหญ มีตําแหนงองคการเปนพนักงานชั้นตน/ กลาง และมี
ระยะเวลาในการทํางานนอยกวา 5 ป ท้ังน้ีผูวิจัยเห็นวา องคการสวนใหญจะมีปริมาณของพนักงาน
ระดับตําแหนงปฏิบัติการ หรือในระดับช้ันตน/กลาง ในสัดสวนที่สูงท่ีสุด จากจํานวนพนักงานทั้งหมด 
และพนักงานในองคการสวนใหญ จะมีอายุการทํางานสวนใหญในชวง 4 – 6 ป เน่ืองจาก ในปจจุบัน 
คนไทยนิยมเปลี่ยนงานบอย เพื่อเพิ่มเงินเดือน หรือตําแหนง ทําใหอายุการทํางานในองคการหน่ึงๆ 
ไมนาน  

2. ผลการศึกษาขอมูลดานองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานบริษัท
แหงหน่ึงในเขตหวยขวาง พบวา ท้ังดานการเปนบุคคลรอบรูโดยรวม ดานการมีแบบแผนความคิด
โดยรวม ดานการมีวิสัยทัศนรวมกันโดยรวม ดานการเรียนรูเปนทีมโดยรวม และดานการคิดอยาง
เปนระบบโดยรวม พนักงานมีระดับปฏิบัติในระดับมาก 
 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภลัคน ปูประเสริฐ. (2546) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ
เปนองคการแหงการเรียนรูของกลุมพยาบาลตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ 
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา การเปนองคการแหงการเรียนรูของกลุมพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
ของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร  เม่ือพิจารณารายดานพบวา การเปนองคการแหงการเรียนรูอยูใน
ระดับสูงท้ัง 5 ดาน ตามลําดับดังน้ี คือ การมีแบบแผนความคิด การเปนบุคคลที่รอบรู การคิดอยาง
เปนระบบ การเรียนรูรวมกันเปนทีม การสรางวิสัยทัศนรวมกัน ท้ัง น้ีผูวิ จัยมีความเห็นวา 
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องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน ท้ัง 5 ดานอยูในระดับปฏิบัติมาก หรือสูง 
เน่ืองจาก โครงสราง, การบริหาร และวัฒนธรรมองคการของบริษัท มีสวนผลักดันพฤติกรรม
พนักงานใหมีคุณลักษณะ ตามองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูท้ัง 5 ดานเปนอยางมาก 

3. ผลการศึกษาขอมูลดานการประเมินความสามารถขององคการ ในการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง พบวา ท้ังดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล 
กลุมหรือทีมงาน และองคการ โดยรวม ดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และ
โครงสรางโดยรวม ดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลาย
เออร และชุมชน โดยรวม ดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน 
การถายโอน และการนําไปประยุกตใช โดยรวม และ การประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ
ความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส อยูในระดับ
นํามาปฏิบัติเปนสวนใหญ 
 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ มานิดา ลือสายวงศ. (2551) ไดศึกษาความคิดเห็นของ
พนักงานที่มีตอปจจัยท่ีสนับสนุนการสรางองคการแหงการเรียนรู กรณีศึกษา บริษัท ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุนการสรางองคการแหงการ
เรียนรูในระดับดี โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังน้ี ดานพลวัตการเรียนรู ดานการเพิ่มอํานาจ
บุคคล ดานการจัดการความรู ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี และดานการปรับเปลี่ยนองคการ 
ตามลําดับ ท้ังน้ีผูวิจัยมีความเห็นวา การที่องคการมีการประเมินความสามารถขององคการ ในการ
เปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท เม่ือพิจารณารายดานแลวอยูในระดับนํามาปฏิบัติเปนสวน
ใหญ หรือดี ทั้ง 5 ขอ เน่ืองจากองคการมีการบริหารงาน จัดการ และระบบสนับสนุนดานตางๆ ท่ี
เอื้อประโยชนตอการทํางาน สงผลใหมุมมองของพนักงานท่ีมีตอองคการในดานตางๆ อยูในระดับ
นํามาปฏิบัติเปนสวนใหญ หรือ ดี ท้ังน้ีผูวิจัยมีความเห็นวา การประเมินความสามารถขององคการ 
ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท ท้ัง 5 ดานอยูในระดับปฏิบัติสูง เน่ืองจาก องคการ ไดมี
การสนับสนุน มีการใชสื่อมัลติมิเดีย เพื่อชวยในการจัดการ จัดเก็บ และถายทอดความรู ใหกับ
พนักงาน และผูเกี่ยวของ  

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
 สมมติฐานขอท่ี 1 ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลซ่ึงประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับตําแหนงงานปจจุบัน อายุการทํางานที่แตกตางกันมีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 
แตกตางกัน  
 - ปจจัยขอมูลสวนบุคคลดานระดับการศึกษาสูงสุดของพนักงาน พบวา พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และปริญญาตรี มีการประเมินความสามารถขององคการในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และ
โครงสราง และในดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การ
ถายโอนและการนําไปประยุกตใช มากกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  
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 ซ่ึงสอดคลองกับ มารควอท และเรยโนล (Marquart; & Reynold. 1994: 15-77) ไดระบุวา
องคการแหงการเรียนรูท่ีดีเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน จะตองมีองคประกอบ  
ดานการเรียนรูวัฒนธรรมองคการรวม (Corporate Learning Culture) หมายถึง การมีบรรยากาศที่
สงเสริมการทดลองทําสิ่งใหมๆ แมจะเสี่ยงตอความผิดพลาดบางก็ตาม ซ่ึงการวัดผลสําเร็จของการ
เรียนรู พิจารณาจากบูรณาการความคิดทั้งหมดขององคการเขาดวยกัน วัฒนธรรมขององคการตอง
ชวยใหเกิดการเรียนรูในเร่ืองความตระหนักในตนเอง การไตรตรอง และการสรางสรรค สงเสริมใหมี
การเรียนรูจากประสบการณ โดยใหคนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสนับสนุนใหมีการใชขอมูล
ยอนกลับ รวมทั้งมีโอกาสในการพัฒนาตนเองทุกคน ท้ังน้ีผูวิจัยมีความเห็นวา สาเหตุท่ีผูมีระดับ
การศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี และปริญญาตรี มีการประเมินความสามารถขององคการในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และ
โครงสราง และ ดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถาย
โอนและการนําไปประยุกตใช มากกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี เน่ืองจาก 
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และระดับการศึกษาปริญญาตรี จะมีความตองการที่
จะแสวงหาความรูเพิ่มเติมมากกวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี เพราะคิดวา
ความรูของตัวเองยังไมเพียงพอ ตองการที่จะพัฒนาตนเองมากกวาน้ี จึงตองการใหองคการสงเสริม
การเรียนรู และมีโครงสรางองคการที่สนับสนุนดานการเรียนรูมากย่ิงข้ึน    
 - ปจจัยขอมูลสวนบุคคลดานระดับตําแหนงงานของพนักงาน พบวา พนักงานที่มีระดับ
ตําแหนงงานระดับปฏิบัติการ มีการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของบริษัทดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ มากกวา 
พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับหัวหนางาน และ พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับหัวหนา
งาน มีพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ นอยกวาพนักงานที่มีระดับ
ตําแหนงงานระดับบริหาร 

ซ่ึงสอดคลองกับมารควอท และเรยโนล (Marquart; & Reynold. 1994: 15-77) ไดระบุวา
องคการแหงการเรียนรูท่ีดีเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน จะตองมีองคประกอบ การ
ทํางานเปนทีมและการทํางานแบบเครือขาย (Teamwork and networking)หมายถึง การตระหนักถึง
ความรวมมือ การแบงปน การทํางานเปนทีม การทํางานแบบเครือขาย เปนการทํางานที่ไมใช
เพียงแตการแกปญหาเฉพาะหนาอยางใดอยางหน่ึง แตตองรวมมือกันแกปญหาอยางตอเน่ืองระยะ
ยาว และริเร่ิมสรางสิ่งใหมๆเพื่อสรางการแขงขันและสรางพลังรวม อันจะทําใหองคการอยูรอดและ
เจริญเติบโต ท้ังน้ีผูวิจัยมีความเห็นวา สาเหตุท่ีพนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับปฏิบัติการ มี
พลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ มากกวา พนักงานที่มีระดับ
ตําแหนงงานระดับหัวหนางาน เพราะพนักงานระดับปฏิบัติการ ตองเจอปญหาเฉพาะหนา ท่ีหนา
งานคอนขางมาก จึงมีการปฏิบัติท่ีตองอาศัยความรวมมือกันสูงกวาพนักงานระดับหัวหนางาน 
ในขณะที่ พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับหัวหนางาน มีพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุม
หรือทีมงาน และองคการ นอยกวาพนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับบริหาร เน่ืองจาก พนักงาน
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ระดับบริหารมีหนาที่หลักที่จะตองผลักดันใหองคการบรรลุเปาหมาย จึงมีการผลักดัน การสรางความ
กระตือรือรน และรวมมือกัน รวมถึงตองการขอมูลปอนกลับ ท่ีไมบิดเบือน สูงกวาพนักงานในระดับ
หัวหนางาน 
 นอกจากนี้ ยังพบวาพนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับปฏิบัติการ และพนักงานที่มี
ระดับตําแหนงงานระดับหัวหนางานมีการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา 
หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน นอยกวา พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับบริหาร  
 ซ่ึงสอดคลองกับมารควอท และเรยโนล (Marquart; & Reynold. 1994: 15-77) ไดระบุวา
องคการแหงการเรียนรูท่ีดีเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน จะตองมีองคประกอบ 
การเพิ่มอํานาจและความรับผิดชอบในงาน (Empowerment) หมายถึง การสงเสริมสนับสนุน และ
เปดโอกาสใหพนักงานมีความสามารถในการเรียนรูมีอิสระในการตัดสินใจแกปญหาของตนเอง ลด
ความรูสึกพึ่งพาคนอื่นในการแกปญหา ขยายความในการเรียนรูของตนใหเกิดผลงอกงาม มี
ความคิดสรางสรรค กระจายความรับผิดชอบและการตัดสินใจแกปญหาไปสูระบบลางหรือผูปฏิบัติ 
เพื่อใหมีศักยภาพในการเรียนรูภายใตกลยุทธและแผนงานขององคการดวย ท้ังน้ีผูวิจัยมีความเห็น
วา การที่พนักงานระดับตําแหนงงานระดับปฏิบัติการ และพนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับ
หัวหนางาน มีการประเมินองคการในดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา 
หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน นอยกวาพนักงานระดับบริหาร เปนเพราะอํานาจในการบริหาร
สวนใหญอยูท่ีพนักงานระดับตําแหนงงานระดับบริหาร ฉะน้ันผูบริหารควร ใหความสําคัญของการ
เอื้ออํานาจในการทํางาน และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูงานใหกับพนักงานระดับตําแหนงงานอื่น  
 - ปจจัยขอมูลสวนบุคคลดานอายุการทํางานของพนักงาน พบวา พนักงานที่มีระดับอายุ
การทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 3 ปมีการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหง
การเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง มากกวา 
พนักงานที่มีระดับอายุการทํางาน 10 ปข้ึนไป  
 ซ่ึงสอดคลองกับมารควอท และเรยโนล (Marquart; & Reynold. 1994: 15-77) ไดระบุวา
องคการแหงการเรียนรูท่ีดีเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน จะตองมีองคประกอบ   
การเรียนรูวัฒนธรรมองคการรวม (Corporate Learning Culture) หมายถึง การมีบรรยากาศที่
สงเสริมการทดลองทําสิ่งใหมๆ แมจะเสี่ยงตอความผิดพลาดบางก็ตาม ซ่ึงการวัดผลสําเร็จของการ
เรียนรู พิจารณาจากบูรณาการความคิดทั้งหมดขององคการเขาดวยกัน วัฒนธรรมขององคการตอง
ชวยใหเกิดการเรียนรูในเร่ืองความตระหนักในตนเอง การไตรตรอง และการสรางสรรค สงเสริมใหมี
การเรียนรูจากประสบการณ ท้ังน้ีผูวิจัยมีความเห็นวา การที่พนักงานที่มีระดับอายุการทํางานต่ํากวา
หรือเทากับ 3 ป มีการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง มากกวา 
พนักงานท่ีมีระดับอายุการทํางาน 10 ปข้ึนไป เปนเพราะ พนักงานที่มีระดับอายุการทํางานต่ํากวา
หรือเทากับ 3 ป ยังมีประสบการณในการทํางานนอยจึงมีวัฒนธรรมที่ชวยเหลือกัน เพื่อท่ีจะเรียนรู
ในงาน ในขณะที่พนักงานที่มีระดับอายุการทํางาน 10 ปข้ึนไป มีประสบการณการทํางานมากแลว 
จึงไมตองเรียนรูงานจากใคร 
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 สมมติฐานขอท่ี 2 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดยประกอบดวย 
การเปนบุคคลรอบรู (Personal Mastery) การมีแบบแผนความคิด (Mental Model) การมีวิสัยทัศน
รวมกัน (Shared Vision) การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) การคิดอยางเปนระบบ (Systems 
Thinks) มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง  
 - องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวมมีความสัมพันธกับการ
ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานพลวัตแหงการ
เรียนรู ระดับบุคคล กลุม หรือทีมงาน และองคการ โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
คอนขางต่ํา และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของ
พนักงานดานการเปนบุคคลรอบรู มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานพลวัตแหงการเรียนรู 
ระดับบุคคล กลุม หรือทีมงาน และองคการ ในระดับคอนขางต่ํา 
 สอดคลองกับงานวิจัยของ มานิดา ลือสายวงศ. (2551) ไดศึกษาความคิดเห็นของ
พนักงานที่มีตอปจจัยท่ีสนับสนุนการสรางองคการแหงการเรียนรู กรณีศึกษา บริษัท ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยท่ีสนับสนุนการสรางองคการแหงการเรียนรูดานพลวัตการเรียนรู 
ดานการปรับเปลี่ยนองคการ ดานการเพิ่มอํานาจบุคคล และดานการจัดการความรู มีความสัมพันธ
ในระดับต่ํากับความเปนองคการแหงการเรียนรูของธนาคารกสิกรไทย ดานความรอบรูแหงตน, ดาน
แบบแผนความคิดอาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา ถาองคการมี
การเห็นความสําคัญของการเรียนรู มีการสงเสริมผลักดันใหพนักงานกระตือรือรนในการเรียนรู และ
แบงปนกัน ซ่ึงจะมีสวนชวยใหพนักงานเปนบุคคลที่รอบรู   
 - องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวมมีความสัมพันธกับการ
ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูป
องคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันใน
ระดับคอนขางต่ํา และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของ
พนักงานดานการเปนบุคคลรอบรู มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการ
เปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และ
โครงสราง โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา 
 สอดคลองกับงานวิจัยของ มานิดา ลือสายวงศ. (2551) ไดศึกษาความคิดเห็นของ
พนักงานที่มีตอปจจัยท่ีสนับสนุนการสรางองคการแหงการเรียนรู กรณีศึกษา บริษัท ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยท่ีสนับสนุนการสรางองคการแหงการเรียนรูดานพลวัตการเรียนรู 
ดานการปรับเปลี่ยนองคการ ดานการเพิ่มอํานาจบุคคล และดานการจัดการความรู มีความสัมพันธ
ในระดับต่ํากับความเปนองคการแหงการเรียนรูของธนาคารกสิกรไทย ดานความรอบรูแหงตน, ดาน
แบบแผนความคิดอาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา ถาองคการมี
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การ จัดโครงสรางองคการ สรางวิสัยทัศน และวัฒนธรรมในการเรียนรูใหกับองคการ จะมีสวนชวยให
พนักงานเปนบุคคลที่รอบรู 
 - องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวมมีความสัมพันธกับการ
ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการเอื้ออํานาจ
ใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน โดยมีความสัมพันธไป
ในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา องคประกอบของ
องคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเปนบุคคลรอบรู ดานการมีแบบแผนความคิด ดานการ
มีวิสัยทัศนรวมกัน ดานการเรียนรูเปนทีม และดานการคิดอยางเปนระบบ มีความสัมพันธกับการ
ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการเอื้ออํานาจ
ใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน โดยมีความสัมพันธ
เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา 
 สอดคลองกับงานวิจัยของ มานิดา ลือสายวงศ. (2551) ไดศึกษาความคิดเห็นของ
พนักงานที่มีตอปจจัยท่ีสนับสนุนการสรางองคการแหงการเรียนรู กรณีศึกษา บริษัท ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยท่ีสนับสนุนการสรางองคการแหงการเรียนรู ดานการเพิ่มอํานาจ
บุคคล มีความสัมพันธในระดับต่ํา กับความเปนองคการแหงการเรียนรูของธนาคารกสิกรไทย ดาน
ความรอบรูแหงตน, ดานแบบแผนความคิดอาน, ดานวิสัยทัศนรวม,ดานการเรียนรูเปนทีม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และมีความสัมพันธในระดับปานกลาง กับความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของธนาคารกสิกรไทย ดานการคิดอยางเปนระบบ ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา ถาองคการมีการ
กระจายอํานาจตามสัดสวนหนาที่รับผิดชอบ และหัวหนามีสวนสงเสริมโอกาสในการเรียนรูงาน จะมี
สวนชวยใหพนักงานมีองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูครบทุกดาน  
 - องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวมมีความสัมพันธกับการ
ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการจัดการ
ความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช 
โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดานการเรียนรูเปนทีมมีความสัมพันธเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน กับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
บริษัทดานการจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและ
การนําไปประยุกตใช ในระดับคอนขางต่ํา  
 สอดคลองกับงานวิจัยของ มานิดา ลือสายวงศ. (2551) ไดศึกษาความคิดเห็นของ
พนักงานที่มีตอปจจัยท่ีสนับสนุนการสรางองคการแหงการเรียนรู กรณีศึกษา บริษัท ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) พบวาปจจัยท่ีสนับสนุนการสรางองคการแหงการเรียนรูดานการปรับเปลี่ยน
องคการ ดานการเพิ่มอํานาจบุคคล และดานการจัดการความรู มีความสัมพันธอยูในระดับต่ําและ
ปานกลางกับ ดานการเรียนรูเปนทีม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา
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ถาบริษัทมีการหาขอมูลท่ีจะทําใหการทํางานดีข้ึน สงเสริมพนักงานไดฝกฝนทักษะ จัดโครงสรางให
ความรูตางๆถูกจัดเก็บ และสามารถแบงปน จะทําใหพนักงานมีการเรียนรูเปนทีมไดดีข้ึน 
 - องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวมมีความสัมพันธกับการ
ประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการประยุกตใช
เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อิเล็กทรอนิกส โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํามาก แตถาพิจารณารายดานไม
พบวามีดานใดที่มีความสัมพันธกับการเปนองคประกอบขององคการในการเปนองคการแหงการ
เรียนรู ของบริษัทดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี 
และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส  
 ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา  การท่ีองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน
โดยรวมมีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของบริษัทดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และ
ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา
มาก แตไมพบความสัมพันธรายดาน เ น่ืองจาก บริษัทใช เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อแพรกระจายความรู ยังไมมากนัก หรือผูท่ีไดใชอาจมีเพียงพนักงานบางกลุม จึง
ทําใหความสัมพันธขององคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสเปนไปในระดับต่ํามาก 
 

 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการศึกษา “การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการวิจัยดังน้ี 
 1. บริษัทควรจะดําเนินนโยบาย เพื่อสงเสริมองคการในการเปนองคการแหงการเรียนรู
ใหกับพนักงาน โดยตองมีการวางแผน กลยุทธ หรือจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับพนักงาน ซ่ึงจะ
คํานึงถึงขอมูลสวนบุคคลของพนักงานสวนใหญของบริษัท ไดแก พนักงานที่มีอายุ 34 ปข้ึนไป มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 – 19,999 บาท มีระดับตําแหนงปฏิบัติการ 
มีอายุการทํางาน 4 – 6 ป 
 2. บริษัทควรสงเสริมพนักงาน โดยเนนการออกแบบวิธีการแบงปนความรู และใหการ
สงเสริมการเรียนรูท่ัวท้ังองคการมากขึ้น เชนมีการหมุนเวียนงานระหวางแผนก หรือมีการอธิบาย
กระบวนการทํางานของแผนกตนใหแผนกอื่นรับรู,  มี On the job training, หรือ การกระจาย
ขาวสารในดานความรู ท่ีเกี่ยวกับงาน ทางกระดานขาวสาร หรือ สื่อสิ่งพิมพของบริษัท หรือ เวปไซด
ของบริษัท เน่ืองจากพบวา พนักงานมีการประเมินองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของ
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บริษัทในดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง ในขอองคการมีการ
ออกแบบวิธีการแบงปนความรู และสงเสริมการเรียนรูท่ัวท้ังองคการ ในระดับการนํามาปฏิบัติ
พอสมควร ในขณะที่ดานอื่นๆ มีการนํามาปฏิบัติเปนสวนใหญ 
 3. บริษัทควรมีการสงเสริมวัฒนธรรม ใหพนักงานที่มีการแบงปนความรู และ จัด
โครงสรางองคการใหเอื้อประโยชนตอการจัดเก็บและแบงปนความรู โดยเฉพาะพนักงานที่มีระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ซ่ึงมีพื้นฐานคือมีความรูความสามารถสูง ควรใหเขามามีสวนในการ
แบงปนความรูมากข้ึน เชนการใหรางวัล หรือชมเชย กับพนักงานที่มีสวนชวยใหผูอื่นไดเรียนรูใน
งาน รวมถึงมีการจัดระบบโครงสราง เพื่อใหแนใจวาความรูตางๆจะถูกจัดเก็บ และสามารถนํามา
แบงปนเพื่อใชประโยชนได เน่ืองจากพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีการประเมิน
ความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูปองคการ 
วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง และในดานการจัดการความรู การแสวงหา การ
สรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช นอยท่ีสุด 
 4. บริษัทควรสงเสริมใหพนักงานเกิดความรวมมือกันในการทํางาน และเปดชองทางใน

การสื่อสาร และรับฟงขอเสนอ ท้ังในสายการบังคับบัญชา และขามสายงานกัน โดยเฉพาะตําแหนง

หัวหนางานซึ่ง เปรียบเสมือนคนประสานงานของพนักงานระดับปฏิบัติ กับพนักงานระดับบริหาร จึง

จําเปนอยางย่ิง ท่ีจะตองสรางจิตสํานึก ใหเห็นถึงความสําคัญของ การแบงปนความรู การปอนขอมูล

กลับท่ีมีประสิทธิผล โดยไมมีการบิดเบือน เน่ืองจากพนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับหัวหนางาน 

มีการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท ดานพลวัต

แหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ นอยท่ีสดุ  

 นอกจากนี้บริษัทควรมีการกระจายอํานาจจากสวนกลาง และมอบอํานาจตามสัดสวน
หนาที่รับผิดชอบใหกับพนักงานระดับอื่น ท่ีไมใชระดับบริหารเพียงอยางเดียว เพื่อพนักงานระดับอื่น
จะไดมีสวนรวมในการเรียนรูถึงปญหาในงาน และรวมตัดสินใจ เน่ืองจาก พนักงานที่มีระดับตําแหนง
งานระดับปฏิบัติการ และพนักงานที่มีระดับตําแหนงงานระดับหัวหนางานมีการเอื้ออํานาจใหแก
บุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน นอยกวา พนักงานที่มีระดับ
ตําแหนงงานระดับบริหาร  
  5. บริษัทควรมีการจัดกิจกรรม สรางวัฒนธรรมองคการ ใหเกิดการแบงปนความรู 

แลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน ระหวางพนักงานที่มีอายุการทํางานมาก กับพนักงานที่มีอายุ

การทํางานนอย โดยเฉพาะพนักงานที่มีอายุการทํางาน 10 ปข้ึนไป อาจมีการสอนงานใหกับ

พนักงานซ่ึงมีอายุการทํางานนอยกวา 3 ป เชนการสอนงานดวยวิธี On the job training เน่ืองจาก

พนักงานที่มีอายุการทํางาน 10 ปข้ึนไป มีการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการ

แหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง นอย

ท่ีสุด  
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 6. บริษัทควรเปดชองทางการสื่อสารและกระตุนพนักงานใหเกิดการเรียนรู และแบงปน

ความรู โดยมีการรับฟงและปอนกลับขอมูล ท่ีมีประสิทธิผล เพื่อเปนการสงเสริมพนักงานในดานการ

เปนบุคคลรอบรู คือมีทักษะ ความสามารถในการทํางาน เน่ืองจากองคประกอบขององคการแหงการ

เรียนรูของพนักงานดานการเปนบุคคลรอบรู มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถของ

องคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานพลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุม 

หรือทีมงาน และองคการ โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา 

 7. บริษัทควร สงเสริมวัฒนธรรมองคกร สรางวิสัยทัศน วางกลยุทธ ใหพนักงาน มีความ

มุงม่ันในการรวมมือ และสงเสริมใหมีการกระจายความรู ในบริษัท เพื่อเปนการสงเสริมพนักงานใน

ดานการเปนบุคคลรอบรู คือมีทักษะ ความสามารถในการทํางาน เน่ืองจากองคประกอบขององคการ

แหงการเรียนรูของพนักงานดานการเปนบุคคลรอบรู มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถ

ขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน 

วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา  

 8. บริษัทควรที่จะเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร โดยเปดชองทางในการสื่อสาร และรับฟง
ขอเสนอ ท้ังในสายการบังคับบัญชา และขามสายงานกัน เพื่อเปนการสงเสริมพนักงานในดานการ
เปนบุคคลรอบรู ดานการมีแบบแผนความคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ดานการเรียนรูเปนทีม 
และดานการคิดอยางเปนระบบ เน่ืองจาก องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานดาน
การเปนบุคคลรอบรู ดานการมีแบบแผนความคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ดานการเรียนรูเปนทีม 
และดานการคิดอยางเปนระบบ มีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปน
องคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา 
หุนสวน ซัพพลายเออร และชุมชน โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา  
 9. บริษัทควรสงเสริมพนักงานไดฝกฝนเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค โดยการสรางแนว
ทางการทํางานใหมๆ มีการจัดระบบใหความรูตางๆถูกจัดเก็บ และสามารถแบงปนเพื่อนํามาใช
ประโยชน เพื่อเปนการสงเสริมพนักงานในดานการเรียนรูเปนทีม เน่ืองจากองคประกอบขององคการ
แหงการเรียนรูของพนักงานดานการเรียนรูเปนทีมมีความสัมพันธกับการประเมินความสามารถของ
องคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทดานการจัดการความรู การแสวงหา การ
สรางสรรค การจัดเก็บ การสืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช โดยมีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา  

10. บริษัทควรสงเสริมใหทุกคนสามารถเขาถึงขอมูล โดยใชสื่อผสมมัลติมิเดีย ในการ
เผยแพร และกระจายความรู เพื่อเปนการสงเสริมองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของ
พนักงานโดยรวม เน่ืองจากองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานโดยรวมมี
ความสัมพันธกับการประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
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ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรูผานเทคโนโลยี และระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํามาก  
 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 การวิจัยท่ีนาสนใจ และควรที่จะศึกษาตอ 
 1. ควรศึกษาตัวช้ีวัดความเปนองคการแหงการเรียนรู เพื่อศึกษากับองคการที่มีการนํา
แนวคิดองคการแหงการเรียนรูมาปฏิบัติวา ประสบความสําเร็จเพียงใด 
 2. ควรศึกษาปจจัยอื่น เชน วัฒนธรรมองคการ หรือ ปจจัยดานพฤติกรรม ท่ีสงเสริมการ
เปนองคการแหงการเรียนรู  
 3.  ศึกษาเปรียบเทียบระหวางโครงสรางองคการแบบตางๆ วาโครงสรางองคกรลักษณะ
ใดจะเอื้อประโยชนในการนําองคการแหงการเรียนรูไปใช และประสบความสําเร็จ 
 4. ควรเพิ่มจํานวนตัวอยางที่ใชในการวิจัย เพราะจํานวนตัวอยางในที่น้ีคอนขางนอย ควร
มีจํานวนอยางนอย 250 คน 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง 

 
การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรู  

ของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 
 

คําช้ีแจง 
 

แบบสอบถามชุดน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการประเมินความสามารถของ
องคการในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 

 ซ่ึงจะใครขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริงดวยตัวของ
ทานเอง โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอนดังน้ี 
 ตอนท่ี 1: แบบสอบถามปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล 
 ตอนท่ี 2: องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงาน 
 ตอนท่ี 3: การประเมินความสามารถขององคการในการเปนองคการแหงการเรียนรู 
 

การตอบแบบสอบถามน้ีใชเพื่อการศึกษา และนําไปวิเคราะหในภาพรวมเทาน้ัน โดยผูตอบ
แบบสอบถามจะมิไดรับผลกระทบใดๆตอการตอบแบบสอบถาม  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณในความรวมมือ 
นิสิตปริญญาโท ภาควิชาบริหารธุรกิจ 

      สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่1  แบบสอบถามปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน (  ) หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริงของทานมากที่สุด 
 

1. อาย ุ  
(  )  18 - 25 ป     (  ) 26 - 33 ป 
(  )  34 - 41 ป     (  ) 42 ปขึ้นไป 
 

2. ระดับการศึกษาสูงสุด 
(  ) ต่ํากวาปริญญาตรี    (  ) ปริญญาตรี 
(  ) สูงกวาปริญญาตรี  
     

3. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
(  )   5,000 – 19,999 บาท     (  ) 20,000 - 34,999 บาท 
(  )  35,000 – 49,999 บาท    (  ) 50,000 – 64,999 บาท 
(  )  มากกวา 65,000 บาทขึ้นไป 
 

4. ระดับตําแหนงงาน 
(  ) ปฏิบัติการ     (  ) หัวหนางาน 
(  ) บริหาร                    
             

5. อายุการทํางาน 
(  ) ต่ํากวาหรือเทากับ 3 ป    (  ) 4 - 6 ป  
(  ) 7 - 9 ป      (  ) 10 ปขึ้นไป 

 
 
ตอนที่2 แบบสอบถามองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 
คําชี้แจง  โปรดใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองดานขวามือของแตละขอเพียงคําตอบเดียวซึ่งตรงกับระดับการ
ปฏิบัติของทานมากที่สุด  

 
ระดับปฏิบัติ 

องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานแหงหน่ึงใน
เขตหวยขวาง 

นอยที่สุด 
 
1 

นอย 
 
2 

มาก 
 
3 

มากที่สุด  
 
4 

การเปนบุคคลรอบรู (Personal Mastery) 
1. ทานมีการตั้งเปาหมายในการทํางาน 

    

2. ทานยอมรับแนวคิด หรือนําความรูขององคการอ่ืนๆที่ประสบ
ความสําเร็จมาใช 
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ระดับปฏิบัติ 
องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานแหงหน่ึงใน

เขตหวยขวาง 
นอยที่สุด 

 
1 

นอย 
 
2 

มาก 
 
3 

มากที่สุด  
 
4 

3. ทานสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณหรือเทคโนโลยีใหมๆ     

4. ทานมีความชํานาญ และรอบรูในงานที่ทานทําอยู     

5. ทานมีความคิดริเร่ิมใหมๆในการพัฒนางานที่ทําอยูเสมอ     

การมีแบบแผนความคิด (Mental Model) 
6. ทานมีการพิจารณาไตรตรองทุกคร้ังกอนตัดสินใจทํางาน 

    

7. ทานสามารถหาผลลัพธและสรุปผลจากการดําเนินงานได 
    

8. ทานศึกษาหาขอมูลตางๆ มาสรางความรูใหมๆใหกับองคการ
ของทาน     

การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) 
9. ทานยึดมั่นเก่ียวกับวิสัยทัศนและเปาหมายของบริษัท     

10. ทานมีสวนชวยกระตุนใหเพื่อนพนักงาน สรางการเปล่ียนแปลง
ใหมๆใหงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

    

11. ทานมีความมุงมั่นใหงานสําเร็จตามเปาหมาย โดยคํานึงถึง
คุณภาพ 

    

การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) 
12. ทานไดรับการฝกอบรม และมีความรูวิธีการทํางานเปนทีม 

    

13. ทานเปดกวางทางความคิดในกระบวนการทํางาน และใหทุกคน
มีสวนรวมในการออกความคิดเห็น 

    

14. ทานเห็นดวยกับการถายทอดความรู หรือสอนงานจาก
ประสบการณของแตละบุคคล 

    

15. ทานมีสวนรวมถกปญหาในการทํางาน พรอมทั้งรวมหา
วิธีแกไข 
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ระดับปฏิบัติ 
องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูของพนักงานแหงหน่ึงใน

เขตหวยขวาง 
นอยที่สุด 

 
1 

นอย 
 
2 

มาก 
 
3 

มากที่สุด  
 
4 

การคิดอยางเปนระบบระบบ (System Thinking) 
16. ทานทราบถึงความสัมพันธของกระบวนการในการทํางานและ 

ขั้นตอนการทํางานอยางเปนระบบ 

    

17. ทานมองเห็นทั้งภาพรวมและรายละเอียดเก่ียวกับการทํางาน 
และสามารถแกปญหาเปนขั้นตอนได 

    

18. ในการทํางาน ทานสามารถระบุไดวาอะไรเปนสาเหตุ และ 
กอใหเกิดผลอะไร, อยางไร 

    

 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการประเมินความสามารถขององคการ ในการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทแหง 
หน่ึงในเขตหวยขวาง 
คําชี้แจง โปรดใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองดานขวามือของแตละขอเพียงคําตอบเดียวซึง่ตรงกับระดับการนํามา 
ปฏิบัติของทานมากที่สุด  

นํามาปฏิบัติ 
การประเมินความสามารถขององคการ ในการเปนองคการแหง

การเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 
 

นอย 
หรือไม

ปฏิบัติเลย 
1 

พอสมควร 
 
 
2 

เปนสวน
ใหญ 

 
3 

ทั่วทั้ง
องคการ 

 
4 

พลวัตแหงการเรียนรู ระดับบุคคล กลุมหรือทีมงาน และองคการ 
1. ในองคการของคุณมองวาการเรียนรูอยางตอเน่ืองของ

พนักงานทุกคน เปนส่ิงที่มีความสําคัญทางธุรกิจ 

    

2. ในองคการของคุณ คนทุกคนมีความกระตือรือรนในการรับ
ฟงผูอ่ืน และใหขอมูลปอนกลับที่มีประสิทธิผล โดยไมมีการ
บิดเบือนขอมูลและปดก้ันชองทางการส่ือสาร 

    

3. ทีมตางๆ ไดรับการกระตุนใหเรียนรูซ่ึงกันและกัน และ
แบงปนความรูที่ไดรับแกกันและกัน ดวยวิธีตางๆ เชน ทาง
กระดานประกาศ จุลสาร และการประชุม 

    

การปฏิรูปองคการ วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง 
4. ในองคการของคณุมีการใหรางวัล หรือชมเชย บุคคลและทีม

ที่มีการเรียนรู และชวยใหผูอ่ืนไดเรียนรูในงาน  

    

5. ในองคการของคุณมีการออกแบบวิธีการแบงปนความรู และ
สงเสริมการเรียนรูทั่วทั้งองคการ (เชน มีการหมุนเวียนงาน
ระหวางแผนก หรือมีการอธิบายกระบวนการทํางานของ
แผนกตนใหแผนกอ่ืนรับรู)  
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นํามาปฏิบัติ 
การประเมินความสามารถขององคการ ในการเปนองคการแหง

การเรียนรูของบริษัทแหงหน่ึงในเขตหวยขวาง 
 

นอย 
หรือไม

ปฏิบัติเลย 
1 

พอสมควร 
 
 
2 

เปนสวน
ใหญ 

 
3 

ทั่วทั้ง
องคการ 

 
4 

6. แผนกตางๆมีความรวมมือกัน เพื่อเปาหมายเดียวกัน เพื่อ
การเรียนรู มากกวาที่จะจํากัดตนเองใหอยูในขอบเขตการ
ทํางานของแผนกตนเทาน้ัน 

    

การเอื้ออํานาจใหแกบุคลากร ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา หุนสวน 
ซัพพลายเออร และชุมชน 

7. ในองคการของคุณมีการกระจายอํานาจจากสวนกลาง และ
มอบอํานาจตามสัดสวนหนาที่รับผิดชอบ และความสามารถ
ของแตละคน 

    

8. ในองคการของคุณหัวหนาและพนักงานทํางานรวมกัน เพื่อ
เรียนรูและแกปญหารวมกัน 

    

9. ในองคการของคุณหัวหนาสรางและสงเสริมโอกาสในการ
เรียนรูงาน พรอมๆกับมีการกระตุนใหมีการทดลอง และ
พิจารณาทบทวนเก่ียวกับความรูใหมๆเพื่อนําความรูน้ันมาใช
ประโยชน 

    

การจัดการความรู การแสวงหา การสรางสรรค การจัดเก็บ การ
สืบคน การถายโอนและการนําไปประยุกตใช 

10. ภายในองคการของคุณมีการหาขอมูลที่จะทําใหการทํางานดี
ขึ้น โดยหาขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงาน / แผนกอ่ืน 

    

11. องคการของคุณมีการสงเสริมใหพนักงานไดฝกฝนทกัษะ
ตางๆ เก่ียวกับการคิดสรางสรรค การสรางแนวการทํางาน
ใหมๆ  

    

12. องคการของคุณมีการจัดระบบโครงสราง เพื่อใหแนใจวา
ความรูตางๆจะถูกจัดเก็บ และสามารถนํามาแบงปนเพื่อใช
ประโยชนได 

    

การประยุกตใชเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู การเรียนรู
ผานเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 

13. ภายในองคการมีการนําส่ือผสมกับระบบมัลติมิเดียมาชวย
อํานวยความสะดวกและกระจายความรู เชน ทางระบบ
อินทราเนตที่ใชในองคการ หรือเวปบอรด 

    

14. ในองคการ ทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลที่เอ้ือประโยชนตอการ
ทํางาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถาม 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถาม 
 

รายช่ือ     ตําแหนงและสถานที่ทํางาน 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณักษ กุลิสร  รองประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
      ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
รองศาสตราจารยศิริวรรณ เสรีรัตน  อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
      มหาวิทยลัยราชภัฎสวนดุสิต 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ช่ือ ช่ือสกุล    นางสาว วราภรณ กรแกววัฒนกุล 
 
วันเดือนปเกิด    9 พฤษภาคม 2521 
 
สถานที่เกิด    จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
สถานที่อยูปจจุบัน   บานเลขท่ี 998 ถ.จันทน แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร 
     กรุงเทพมหานคร 10120 
 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  วิศวกร 
 
สถานที่ทํางานปจจุบัน   บริษัท แมทธีเรียล ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 
     ช้ัน 11 อาคาร ซี ที ไอ ทาวเวอร เลขที่ 191/85 
     ถ. รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.  2539   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
      จากโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม 
 พ.ศ. 2543   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
      จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 พ.ศ. 2552   บริหาธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
      จากมหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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