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บทคัดย่อ 
 การค้นคว้าวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับตัวเพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
พนักงานบริษัท ทีวาย สตีล จ ากัด จ าแนกตามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา
ครั้งน้ีคือ พนักงานบริษัท ทีวาย สตีล จ ากัด จ านวน 266 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ
ประมวลผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 80.6 
และเป็นเพศชายจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 ส่วนใหญ่มีอายุ 36-40 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อย
ละ 38.8 รองลงมาคือ อายุ 31-35 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8, 41-45 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.9 ,มากกว่า 45 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 และ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9 รองลงมา
คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 ,ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ,อนุปริญญา จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และ ไม่เกิน 30 ปี 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 ปี  จ านวน 48 
คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือ ระยะเวลาในการท างาน 3 -5 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 ,
ระยะเวลาในการท างาน 6-10 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 25  และ ระยะเวลาในการท างานต่ ากว่า 3 
ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีสถานภาพการสมรส สมรส จ านวน 76 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ สถานภาพการสมรสโสดจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 ,สถานภาพการ
สมรส แยกกันอยู่ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ,สถานภาพการสมรส หม้าย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.4 และ สถานภาพการสมรส หย่าร้าง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดับ  
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 จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่าการปรับตัวเพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท ทีวาย 
สตีล จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิสัยทัศน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือด้านแบบแผนทางความคิดอยู่ในระดับมาก ด้านการเรียนรู้ของทีม ด้านความรอบรู้ของบุคลากร 
และด้านการคิดเชิงระบบ  

ค าส าคัญ: องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

ABSTRACT 
  The purpose of this research was to study the adaptation to be a learning 
organization of the employees of TY Steel Company Limited. Classified by demographic 
data The population groups used in this study are TN Steel Company Limited, a total of 
266 employees, using questionnaires as a tool for data collection by accidental sampling. 
Processed by using the finished program. And statistics used in data analysis. It is 
descriptive statistics consisting of percentage, mean and standard deviation in the study 
processing. 
  The results show that most of the respondents are female, 129 persons, 
accounting for 80.6 percent. And there are 31 males, representing 19.4 percent. The 
majority are aged 36-40 years, 62 people, accounting for 38.8 percent, followed by 31-35 
years of age, 54 people, representing 33.8 percent, 41 - 45 years, 19 people, representing 
11.9 percent, Over 45 years, 17 people, representing 10.6 percent And not over 30 years, 8 
people, representing 5 percent respectively Most of them had bachelor degrees, 59 
people, or 36.9 percent. Followed by high school / equivalent, 42 people, representing 
26.3, lower than junior high school, a total of 36 people, accounting for 22.5 percent, 
Diploma, 20 people, representing 12.5 percent and not over 30 years, 8 people, 
representing 5 percent respectively Most of the work duration is more than 10 years, a 
total of 48 people, representing 30 percent. Followed by the duration of work 3-5 years, a 
total of 43 people, representing 26.9 percent. The duration of work 6-10 years, 40 people, 
representing 25 percent. And the duration of work is less than 3 years, a total of 29 
people, representing 18.1 percent, respectively. And the duration of work is less than 3 
years, a total of 29 people, representing 18.1 percent, respectively. Most of the people 
were married, 76 people or 47.5 percent. Followed by single marital status, 39 people, 
representing 24.4 percent. , Marital status separated, 32 people, equivalent to 20 percent, 
Widow marital status, 7 people, representing 4.4 percent And the status of marriage, 
divorce, of 6 people, representing 3.8 percent respectively. 
  From this study, it was found that the adaptation to being a learning organization 
of the staff of TY Steel Company Limited  Overall, it is at the high level When considered 
in each aspect, it was found that the aspect of vision was at the highest level Followed by 
the pattern of thinking at a high level. Team learning Knowledge of personnel And 
systematic thinking respectively. 

Key world: Learning Organization 
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บทน า  

  ปัจจัยส าคัญของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้น้ัน เน้นท่ี “คน” เป็นหลัก เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ
เทคนิคต่างๆ ตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเพียงอรรถประโยชน์ท่ีจะช่วยเอื้ออ านวยให้วิธีการท่ี
จะน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด าเนินไปได้สะดวกข้ึน และเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง โดยความรู้ต้องมี
การเรียนรู้กันอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ ซึ่งลักษณะการเรียนรู้ดังกล่าว องค์กรจะต้องพัฒนาให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะสามารถให้องค์กรมีสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  สมาชิกในองค์การมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้อันเกิดจากการลองถูกลองผิด มีความสามารถในการถ่ายโอนความรู้ไปยังสมาชิกอื่นใน
องค์การเพื่อให้เกิดการผลอย่างต่อเน่ือง และสามารถน าประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาสร้าง
คุณค่าให้กับสินค้าและบริการได้อย่างสร้างสรรค์ และนอกจากน้ันปัจจัยท่ีจะท าให้องค์การสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ยังข้ึนอยู่กับวัฒนธรรมขององค์กรท่ีต้องมีการสร้างบรรยากาศให้เกิดการ
เรียนรู้ เช่น การเน้นการพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนบุคลากรในองค์การจะต้องมี
ความกระตือรือร้นยอมรับและจัดให้มีการถ่ายทอดการเรียนรู้อย่างเปิดเผย รวมถึงระบบการให้รางวัลท่ีสร้าง
แรงบันดาลใจ เช่น การประกาศยกย่อง หรือ ชมเชยเพื่อเป็นแรงจูงใจ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการให้
ความส าคัญกับเทคโนโลยีภายในองค์การมากเกินไป อาจท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเกิดผลเสียหายได้ 
ซึ่งองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นเรื่องท่ีมีหลายแนวทางในการปฏิบัติ ขณะเดียวกันไม่ได้หมายความว่าเมื่อน า
รูปแบบท่ีประสบความส าเร็จไปใช้แล้วองค์การจะประสบความส าเร็จตามไปด้วย ท้ังน้ียังมีปัจจัยแวดล้อม
หลายประการท่ีแตกต่างกันดังน้ันจึงจ าเป็นต้องอาศัยท้ังศาสตร์และศิลป์ของผู้บริหารท่ีจะต้องท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน การถ่ายทอดระหว่างบุคคลจนมีการต่อยอดและสร้างสรรค์ อันจะน าไปสู่แนวทางปฏิบัติท่ีเป็น
เลิศ (best practices) ความรู้น้ันเป็นทุนทางปัญญา เป็นสินทรัพย์ท่ีแตกต่างจากสินทรัพย์อื่นๆ คือใช้แล้วไม่
หมดไป ยิ่งใช้มากยิ่งเพิ่มค่า ยิ่งให้มากต้นทุนยิ่งถูกลง สิ่งเหล่าน้ีอาจไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาโดยตรงใน
ระยะเวลาอันสั้น แต่เป็นสิ่งท่ีในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วน้ัน ความรู้ ซึ่งหมายถึง สารสนเทศผนวกกับ
ทักษะประสบการณ์ของบุคลากร ความรู้จะเป็นตัวสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การ ท่ีพร้อมจะถูกน าไปใช้
ประโยชน์ในองค์การ ในการบริหารความส าเร็จจ าเป็นต้องขยายผลจากการท าให้วิสัยทัศน์มีความชัดเจนข้ึน  
ซึ่งจะเพิ่มความกระตือรือร้นขององค์กรในการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ และเพิ่มพูนสมรรถนะท่ีจะก่อเกิด
ความก้าวหน้าในการด าเนินกิจการไปสู่เป้าหมายร่วมกันขององค์การ ประสิทธิภาพ ประสิทธิ ผลขององค์การ 
ข้ึนกับความสามารถของบุคลากรในองค์การ ในการเรียนรู้ถึงสถานการณ์ แนวคิด เทคนิคการด าเนินงาน 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน ภายในองค์การ เราต้องสร้าง
ตัวเร่งในขับเคลื่อนให้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนและมี
ภูมิคุ้มกัน ซึ่งต้องตระหนักถึงความ ส าคัญและความจ าเป็นของการเรียนรู้ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ
องค์การ หากแต่ระดับของการลงมือเรียนรู้ อาจยังไม่เป็นระบบท่ีสมบูรณ์ เราไม่ควรรีรอ ท่ีจะพัฒนาองค์การ
ของเรา อย่าปล่อยให้เหตุการณ์บางอย่างหรือกฎกติกาภาครัฐมาบีบบังคับให้เราต้องเรียนรู้เพื่อตัวเราเอง 
เพื่อกลุ่มหรือเพื่อองค์การ บุคลากรทุกระดับ ต้องตระหนัก และร่วมมือกันพัฒนาองค์การ เราต้องร่วม กัน
เพิ่มศักยภาพความสามารถในการสร้างสรรค์อนาคตขององค์การอย่างต่อเน่ือง (คนึงนิจ  อนุโรจน์,2556) 
  จากข้อความข้างต้นท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าปัจจัยอะไรท่ีส่งผลโดยตรงต่อการ
ปรับตัวเพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท ทีวาย สตีล จ ากัด และสามารถส่งผลต่อ
ศักยภาพปรับในการท างานของพนักงาน ซึ่งผลท่ีได้จากการวิจัยครั้งน้ี อาจจะเป็นแนวทางท่ีช่วยให้ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ทราบถึงปัจจัยท่ีช่วยให้พนักงานในองค์กรเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 
และพัฒนาองค์กรต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาการปรับตัวเพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท ทีวาย สตีล จ ากัด 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับตัวเพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท ทีวาย 
สตีล จ ากัด มีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
 

ขอบเขตด้านเน้ือหา  
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 

  1. ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่ เพศ อายุพนักงาน ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ท างาน สถานภาพการสมรส 

ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 
การปรับตัวเพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ความรอบรู้ของ

บุคลากร แบบแผนทางความคิด วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้ของทีม และการคิดเชิงระบบ 
   

ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานของบริษัท ทีวาย สตีล จ ากัด จ านวน 266 คน โดยผู้วิจัยได้
ใช้วิธีการค านวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีการใช้สูตรการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดับความเช่ือมั่น  95% 
ซึ่งก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  160 คน 

 
ขอบเขตด้านระยะเวลา  
ด าเนินการวิจัยต้ังแต่เดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลาท้ังสิ้น 1 เดือน 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. สามารถทราบถึงปัจจัยการด้านต่างๆ ท่ีมีผลต่อการปรับตัวเพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของพนักงานบริษัท ทีวาย สตีล จ ากัด เพื่อมาปรับแนวทางการท างานให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพนักงานแต่ละหน่วยงาน 

2. สามารถน าผลวิจัยท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและวิธีการต่าง ๆ ในการ
ปรับปรุงและเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้เกิดการท างานได้อย่างมีความรู้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานท่ีดียิ่งข้ึน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุพนักงาน 
3. ระดับการศึกษา 
4. ระยะเวลาในการ

ท างาน 
5. สถานภาพการสมรส 

การปรับตัวเพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
พนักงาน บริษัท ทีวาย สตีล จ ากัด ดังน้ี 

1. ความรอบรู้ของบุคลากร 
2. แบบแผนทางความคิด 
3. วิสัยทัศน์ร่วม 
4. การเรียนรู้ของทีม 
5. การคิดเชิงระบบ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

 แนวความคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้ ได้มีการกล่าวถึงไว้ในวรรณกรรมต่างๆ ซึ่งย้อนหลังไป 
เมื่อประมาณ ค.ศ. 1978 คริส อาร์จีริส (Chris Argyris) ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาการศึกษาและพฤติกรรม
องค์การของมหาวิทยาลัยฮาร์ดวาร์ด ร่วมกับศาสตราจารย์ด้านปรัชญา คือ โดนัล ชุน (Donald Schon) 
แห่งสถาบันเทคโนโลยีของแมซชาซูเสส (Massachusetts Institute of Technology: MIT) สร้างผลงาน
การเขียนท่ีเสนอแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ไว้ แต่เน่ืองจากผลงานเหล่าน้ันมีลักษะเชิง
วิชาการช้ันสูงยากต่อการศึกษาและเข้าใจ จึงท าให้ไม่ใคร่ได้รับความนิยมเท่าท่ีควร อย่างไรก็ตาม ในช่วง 
ค.ศ. 1980 เร่ือยมาแนวคิดดังกล่าวเริ่มกลับมาได้รับความสนใจและตระหนักถึงความส าคัญในศักยภาพแต่
ยังคงได้รับความนิยมในวงแคบ เช่น กรณีของบริษัทเชลล์ ท่ีเร่ิมน าเอาองค์การแห่งการเรียนรู้มาเช่ือมโยงเข้า
เป็นแผนกลยุทธ์ของบริษัท  
  ในทศวรรษต่อมาคือช่วงต้ังแต่ ค.ศ.1990 ปีเตอร์ เชงกี้ (Peter M. Senge Ph.D.) ศาสตราจารย์
แห่ง MIT Sloan School of Management ได้เขียน “The Fifth Discipline : The Art and The 
Learning Organization” หรือ “ วินัย 5 ประการ” แนวคิดเพื่อน า องค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization:LO) และได้รับความนิยมปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมาจนถึง
ปัจจุบันมีองค์การท่ีได้น าเอาแนวคิดเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้มาปฏิบัติในต่างประเทศและได้รับ
ความส าเร็จในการเป็นบริษัทระดับโลก ได้แก่ บริษัทโมโตโรล่า วอลล์มาร์ท บริติชปิโตรเลียม ซีรอกซ์ เจอ
เนอรัลอิเล็กทริกซ์ ฟอร์ดมอเตอร์ ฮาเลย์เดวิดสัน โกดัก ฮิวเล็ตแพคการ์ด ไอบีเอ็ม ฮอนดา โซน่ี และสามเอ็ม 
เป็นต้น จะเห็นได้ว่า แนวคิดในการสร้างเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เริ่มแผ่ขยายไปท่ัวทุกมุมโลก โดยเฉพาะ
ช่วง ค.ศ. 1990 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับท่ีมีบุคคลผู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ และใน
ปีค.ศ. 1991 ปีเตอร์ เชงกี้ (Peter Senge) ได้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้
ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซส (MIT Center for Organizational Learning) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อท าการสังเคราะห์ทฤษฎี และวิธีการต่างๆ ในการเผยแพร่แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต 
   

ข้อมูลบริษัท ทีวาย สตีล จ ากัด 
 บริษัท ทีวาย สตีล จ ากัด เป็นบริษัทช้ันน าในการผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า 
Electric Arc Furnace (EAF) บริษัท ทีวาย สตีล จ ากัด ได้เกิดจากการประสานความร่วมมือกันของ บริษัท 
เจี้ยนซุ่น (ไต้หวัน), บริษัท ซงลี่ อิเลคทริก แอนด์ แมชชีน,และ บมจ.ไทยคูน เวิลด์ไวด์กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
ท้ังหมดล้วนเป็นบริษัทช้ันน าในธุรกิจเหล็ก ท่ีมีช่ือเสียงมายาวนาน มีประสบการณ์ในการผลิตเหล็กมากกว่า 
50 ปีและยังได้พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ ในประเทศไทยแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยคูนฯ
(ประเทศไทย) ก็เป็นท่ียอมรับและเช่ือมั่นในคุณภาพสินค้า มามากกว่า20ปี บริษัท ทีวาย สตีล จ ากัดได้รับ
ใบอนุญาตรับรองมาตรฐานสินค้า จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใน เวอร์ช่ันล่าสุด คือ 
มอก.24-2559 และมอก.20-2559 อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีช้ันคุณภาพ SD40, SD50, SR24 ภายใต้
สัญลักษณ์ "TYS" ก าลังการผลิตเหล็กเส้นของเราอยู่ท่ี 600,000 ตันต่อปี จากเตาอาร์คไฟฟ้า Electric Arc 
Furnace (EAF) จ านวน 2 เตา, แท่นหล่อบิลเลต 5 สแตรนด์ โดยจะไม่ใช้เตาอุ่นเหล็ก (Reheating 
Furnance) ท าให้ไม่มีมลพิษในอากาศและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  สุพิชญา รักษ์ทอง (2555) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ของพนักงานบริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จ ากัด  
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ ของ พนักงานบริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จ ากัด 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเอื้อต่อความส าเร็จ ในการจัดการความรู้ของพนักงาน โดยเก็บ
ข้อมูลจากพนักงานระดับบังคับบัญชาและพนักงานระดับปฏิบัติการ จากประชากรท้ังหมด จ านวน 108 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติไคร์สแควร์ (Chi-Square) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
product moment correlation)  
  กรรณยุมา ต๊ันวิเศษ (2555) ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
บริษัท สุขสมบูรณ์น้ ามันพืช จ ากัด การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของพนักงานต่อการเป็ นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของบริษัท สุขสมบูรณ์น้ ามันพืช จ ากัด มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. ศึกษาการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของบริษัท สุขสมบูรณ์น้ ามันพืช จ ากัด ตามความคิดเห็นของพนักงาน 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บริษัท สุขสมบูรณ์น้ ามันพืช จ ากัด ตามระดับความคิดเห็นของพนักงาน 
จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แผนกที่สังกัด เป็นการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) ท่ีส ารวจความคิดเห็นของพนักงานในบริษัท สุขสมบูรณ์น้ ามันพืช จ ากัด 
เกี่ยวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบริษัท สุขสมบูรณ์น้ ามันพืช จ ากัด ตามความคิดเห็นของพนักงาน 
จ านวน 178 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-Test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) หรือ F-test และการหาค่าความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ แอล เอส ดี (Least Significant Difference : LSD)  
 ศรัณย์ภัทร กรดคีรี (2555) ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ของ บริษัท สยามแปซิฟิค อีเล็คทริค ไวร์ แอนด์ เคเบ้ิล จ ากัด การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อ (1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท สยามแปซิฟิค อีเล็คทริค ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จ ากัด ต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ 
พนักงานของ บริษัท สยามแปซิฟิค อีเล็คทริค ไวร์ แอนด์ เคเบ้ิล จ ากัด จ านวน 336 คน กลุ่มตัวอย่างได้จาก
การค านวณ โดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ จ านวน 183 ราย เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

ภัคสิริ แอนิหน (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงพยาบาลนครธน การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าของบุคลากรและระดับ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลนครธน 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงพยาบาลนครธน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
ของบุคลากรกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลนครธน และ 4) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลนครธน กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรในโรงพยาบาลนครธน 
จ านวน 277 คนท่ีได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ซึ่งหาค่าความเช่ือมั่นได้เท่ากับ .980 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ค่า
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย โดยก าหนดค่านัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
 ภัทรภร โพธิวรรณา (2558)  ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาธุรกิจโรงแรมสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใต้
หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม การศึกษาครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในการ
ประกอบธุรกิจและการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้หลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรม 
5 ดาว ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของธุรกิจโรงแรม 5 ดาว และเพื่อศึกษาหาแนวในการพัฒนาธุรกิจโรงแรม 5 ดาว ให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเน้น/สนับสนุนการท าธุรกิจภายใต้หลักการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรท่ีท างานในธุรกิจโรงแรม 8 แห่ง ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ จ านวน 400 คน และผู้บริหารธุรกิจโรงแรมท่ีมีประสบการณ์ด้าน
การบริหารงานภายใต้หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 40 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ สถิติส าคัญท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Adjust    ค่าสถิติ t และค่าสถิติ F 
  
  วิธีการด าเนินการ 
  การศึกษา เรื่อง การปรับตัวเพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท ทีวาย สตีล 
จ ากัด เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานของบริษัท ทีวาย สตีล จ ากัด จ านวน 266 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท าการค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่งก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 5% (Taro 
Yamane,1973) ได้จ านวนตัวอย่างจากการค านวณ 159.76  คน ผู้วิจัยขอใช้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 160 คน 
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) ซึ่งผู้วิจัยจะเลือกใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามโดยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทีวาย สตีล จ ากัด ได้แก่  เพศ  อายุ
พนักงาน  ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน สถานภาพการสมรส มี 5 ข้อ 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวัดการปรับตัวต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นมาตรประเมินแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ ดังน้ีมากท่ีสุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, น้อย=2, 
น้อยท่ีสุด=1 
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
  สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับ การปรับตัวเพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท ที
วาย สตีล จ ากัด และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่ จากน้ันน าไปให้
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกต้องของเน้ือหา ตลอดจนความ
ชัดเจนและการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมของข้อค าถาม ซึ่งมีเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาให้คะแนนในแต่ละข้อ
ค าถาม ดังน้ี 
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วัดผลพิจารณาจากคะแนน IOC ดังน้ี 
1.  ข้อค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต้ังแต่ 0.5 ถึง 1.0 มีค่าความเท่ียงตรงใช้ได้ 
2.  ข้อค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต่ ากว่า 0.5 ต้องปรับปรุงยังใช้ไม่ได้ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การศึกษาครั้งน้ีได้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยน าแบบสอบถามท่ีได้ทดสอบแล้วไปแจกให้แก่พนักงาน 
เมื่อรับแบบสอบถามคืนจะน ามาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ และให้คะแนนแบบสอบถามท้ังหมด
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร ์

 
 สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล 
2. ค่าเฉลี่ย ( ̅) 
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์การปรับตัวเพื่อการเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ของพนักงานบริษัท ทีวาย สตีล จ ากัด 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด

จ านวน 160 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 80.6 และเป็นเพศชายจ านวน 31 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 ส่วนใหญ่มีอายุ 36-40 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาคือ อายุ 
31-35 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8, 41 – 45 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 ,มากกว่า 
45 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 และ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดับ 
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/เทียบเท่า จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3,ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.5 ,อนุปริญญา จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
5 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 ปี  จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมา
คือ ระยะเวลาในการท างาน 3-5 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9,ระยะเวลาในการท างาน 6-10 ปี 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 25  และ ระยะเวลาในการท างานต่ ากว่า 3 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.1 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีสถานภาพการสมรส สมรส จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ 
สถานภาพการสมรสโสดจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4,สถานภาพการสมรส แยกกันอยู่ จ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20 ,สถานภาพการสมรส หม้าย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 และ สถานภาพการสมรส 
หย่าร้าง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 2 การวิเคราะห์การปรับตัวเพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
พนักงานบริษัท ทีวาย สตีล จ ากัด มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรอบรู้ของบุคลากร ด้านแบบแผน
ทางความคิด ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้ของทีม และด้านการคิดเชิงระบบ ด้วยค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า  การปรับตัวเพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท ที
วาย สตีล จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิสัยทัศน์อยู่ ใน

https://www.uob.co.th/investor/aboutUOB/our-purpose.page#tab2
https://www.uob.co.th/investor/aboutUOB/our-purpose.page#tab2
https://www.uob.co.th/investor/aboutUOB/our-purpose.page#tab2
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ระดับมากท่ีสุด ( ̅=4.23) รองลงมาคือด้านแบบแผนทางความคิดยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.16) ด้านการเรียนรู้
ของทีม ด้านความรอบรู้ของบุคลากร และด้านการคิดเชิงระบบ ( ̅=4.15, ̅=4.15,  ̅ = 4.08) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย      
สถานภาพส่วนบุคคล  

  การศึกษาเร่ือง การปรับตัวเพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท ทีวาย สตีล จ ากัด 
มีพนักงานผู้ท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 160 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจ านวน 129 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.6 และเป็นเพศชายจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 ส่วนใหญ่มีอายุ 36-40 ปี จ านวน 62 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาคือ อายุ 31-35 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8, 41 – 45 ปี จ านวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 ,มากกว่า 45 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 และ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.9 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3,ต่ ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ,อนุปริญญา จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และ ไม่เกิน 
30 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 ปี  จ านวน 
48 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือ ระยะเวลาในการท างาน 3-5 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9,
ระยะเวลาในการท างาน 6-10 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 25  และ ระยะเวลาในการท างานต่ ากว่า 3 
ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีสถานภาพการสมรส สมรส จ านวน 76 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ สถานภาพการสมรสโสดจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4,สถานภาพการ
สมรส แยกกันอยู่ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ,สถานภาพการสมรส หม้าย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.4 และ สถานภาพการสมรส หย่าร้าง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดับ 
 

การปรับตัวเพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท ทีวาย สตีล จ ากัด  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิสัยทัศน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ด้านแบบแผนทางความคิด ด้านการเรียนรู้ของทีม ด้านความรอบรู้ของบุคลากร และด้านการ
คิดเชิงระบบ ตามล าดับ 

   
อภิปรายผล 

 การศึกษาเร่ือง การปรับตัวเพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท ทีวาย สตีล จ ากัด 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านแบบแผนทาง
ความคิด  ด้านการเรียนรู้ของทีม ด้านความรอบรู้ของบุคลากร และด้านการคิดเชิงระบบโดยมีประเด็น
อภิปรายเพิ่มเติม ดังน้ี 
  1. ด้านวิสัยทัศน์ร่วม 
  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุดคือ บริษัทเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่มในการแสดงความคิดเห็นถึงทิศทางในอนาคต  ท่านสามารถ
ปรับแนวคิดในการท างานของท่านให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทบริษัทให้ความส าคัญต่อการสร้าง
วิสัยทัศน์  บุคลากรได้มีการน าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายของ ส่วนข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก คือ วิสัยทัศน์ของบริษัทเป็นท่ียอมรับของทุกแผนกท่ีเกี่ยวข้อง และ ท่านเช่ือว่าความส าเร็จของบริษัท
เป็นความส าเร็จของทุกคน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ ภัคสิริ แอนิหน (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลนครธน การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์  คือ 1) เพื่อศึกษา
ระดับภาวะผู้น าของบุคลากรและระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลนครธน 2) เพื่อ
เปรียบเทียบระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลนครธน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) 
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เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของบุคลากรกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาล
นครธน และ 4) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลนครธน กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ บุคลากรในโรงพยาบาลนครธน จ านวน 277 คนท่ีได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified 
Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ซึ่งหาค่าความเช่ือมั่นได้เท่ากับ .980 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาวะผู้น าของบุ
คลกร ( ̅=3.979,S.D.=.546) และการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้   ̿=3.779,S.D.=.511) อยู่ในระดับมาก 
2) บุคลากรท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ (t=4.222,p=.006) รายได้ครอบครัวต่อเดือน (F=6.587,p=.000) 
และต าแหน่งงาน(t=-4.222,p=.000) ต่างกัน มีความคิดเห็นในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงพยาบาลนครธน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ภาวะผู้น าของบุคลากรมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลนครธนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 (r=.751,p=.000) และ 4) ภาวะผู้น า เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงพยาบาลนครธน โดยสามารถอธิบายความผันแปรของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้ร้อย
ละ 56.4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F=356.340,P=.000,   =.564,Adj   =.563) 
 2. ด้านแบบแผนทางความคิด 

 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด
คือ ท่านสามารถวิเคราะห์งานได้ชัดเจน และท่านจัดล าดับความส าคัญก่อนปฏิบัติงานเสมอ  ส่วนข้อท่ีมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านคิด ทบทวน ไตร่ตรอง สถานการณ์ต่างๆ ก่อนตัดสินใจ ด าเนินงาน 
ท่านปรับความคิดให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท่านยอมรับวัฒนธรรมท่ีดีขององค์กรอยู่
เสมอ และ ท่านรู้วิธีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ สุพิชญา รักษ์
ทอง (2555) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ของพนักงานบริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จ ากัด  การวิจัยครั้งน้ี มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ ของ พนักงานบริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเอื้อต่อความส าเร็จ ในการจัดการความรู้ของพนักงาน โดยเก็บข้อมูลจากพนักงาน
ระดับบังคับบัญชาและพนักงานระดับปฏิบัติการ จากประชากรท้ังหมด จ านวน 108 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติพื้นฐาน ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติ
ไคร์สแควร์ (Chi-Square) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment 
correlation) ผลการศึกษา พบว่า พนักงานของบริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 31-40 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การ
ท างาน 5-7 ปี และส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อต่อ
ความส าเร็จในการจัดการความรู้ ด้านภาวะผู้น า วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยีการจัดการความรู้ และ การวัด
และการประเมินผล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พนักงานมีการจัดการความรู้ ด้านการแสวงหาความรู้ การ
สร้างความรู้ การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ และการถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ โดยภาพรวม
พนักงานปฏิบัติเป็นบางครั้ง ผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.05 พบว่า ประสบการณ์
การท างาน มี ความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของพนักงาน บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จ ากัด ความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อต่อความส าเร็จ พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อต่อความส าเร็จ 
ด้านเทคโนโลยีการจัดการความรู้ และด้านวัฒนธรรมองค์กร มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ในทิศทาง
เดียวกันกับระดับปฏิบัติการจัดการความรู้ ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาแนว
ทางการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ศึกษาถึงวิธีการหรือแนวทางท่ี



11 
 

จะกระตุ้น จูงใจ ให้พนักงานท่ีได้รับการฝึกอบรมด้านต่างๆ น าความรู้ที่ได้ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการฝึกอบรม จนสามารถพัฒนาน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. ด้านการเรียนรู้ของทีม 
  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ 
บริษัทสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้ของบุคลากรทุกรูปแบบ บุคลากรในแผนกมีการเปิดใจรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันโดยวิธีต่างๆ  ส่วนข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ บุคลากรในแผนกมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การปฏิบัติงานในบริษัทมีประสิทธิผลเน่ืองจากการเรียนรู้และท างานเป็นทีม 
บริษัทสนับสนุนให้มีการระดมสมองในการท างาน และ บริษัทมีการประเมินผลบุคลากรจากการท างานเป็น
ทีม ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ กรรณยุมา ต๊ันวิเศษ (2555) ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริษัท สุขสมบูรณ์น้ ามันพืช จ ากัด การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของพนักงานต่อการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบริษัท สุขสมบูรณ์น้ ามันพืช จ ากัด มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. ศึกษา
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบริษัท สุขสมบูรณ์น้ ามันพืช จ ากัด ตามความคิดเห็นของพนักงาน 2. เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บริษัท สุขสมบูรณ์น้ ามันพืช จ ากัด ตามระดับความ
คิดเห็นของพนักงาน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
แผนกที่สังกัด เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ท่ีส ารวจความคิดเห็นของพนักงานในบริษัท สุข
สมบูรณ์น้ ามันพืช จ ากัด เกี่ยวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบริษัท สุขสมบูรณ์น้ ามันพืช จ ากัด ตาม
ความคิดเห็นของพนักงาน จ านวน 178 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
ทดสอบค่าที (t-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) หรือ F-
test และการหาค่าความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ แอล เอส ดี (Least Significant Difference : LSD)  
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบริษัท สุขสมบูรณ์น้ ามัน
พืช จ ากัด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับท่ีมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.58 รองลงมาคือ ด้านการ
ให้อ านาจและสร้างความสามารถ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.55 ด้านการ
ปรับเปลี่ยนองค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.43 ด้านการบริหารความรู้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.36 และด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.30 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
บริษัท สุขสมบูรณ์น้ ามันพืช จ ากัด ตามความคิดเห็นของพนักงาน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แผนกงานท่ีสังกัด พบว่า พนักงานบริษัทสุขสมบูรณ์น้ ามันพืช 
จ ากัด ท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ แตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ส่วนพนักงานบริษัท สุขสมบูรณ์น้ ามันพืช จ ากัด 
ท่ีมีเพศ อายุ ต าแหน่งงาน และแผนกงานท่ีสังกัด แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อเสนอแนะจากการวิจัย จากผลการศึกษาพบว่าการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของบริษัท สุขสมบูรณ์น้ ามันพืช จ ากัด ตามความคิดเห็นของพนักงาน ด้านพลวัตแห่ง
การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับท่ีต่ าท่ีสุด ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะโดยมี รายละเอียดดังต่อไปน้ี 1. จากการท่ี
องค์กรมีนโยบายในเรื่องการฝึกอบรมในงาน (On the Job Training) ท่ีชัดเจนแล้วน้ันควรมีการเสริมด้วย
แนวคิดของการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) 2.ควรมีการพัฒนาการสนทนาอย่างมีแบบแผน 
(Dialogue) การสนทนาอย่างมีแบบแผนน้ันจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดข้อความใหม่ๆ ในองค์กร อีกท้ังยัง
สามารถรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงภายนอกจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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4.ด้านความรอบรู้ของบุคลากร  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ 

การเรียนรู้ของท่านไม่จ ากัดขอบเขตเฉพาะเร่ืองของงานในหน้าท่ีในแผนกเท่าน้ัน ส่วนข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก คือ ท่านมีความรู้และความสามารถในการท าผลงานเพื่อพัฒนางานของแผนก ท่านมีทักษะใน
การสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี ท่านสามารถจัดการงานท่ียุ่งยากซับซ้อนให้ส าเร็จได้ด้วยดี ท่านริเริ่มสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง และ ท่านสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ภัทรภร โพธิวรรณา (2558)  ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาธุรกิจโรงแรมสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใต้หลักการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม การศึกษาครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในการประกอบธุรกิจ
และการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้หลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรม 5 ดาว ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรูข้องธุรกิจโรงแรม 5 ดาว และเพื่อศึกษาหาแนวในการพัฒนาธุรกิจโรงแรม 5 ดาว ให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ท่ีมุ่งเน้น/สนับสนุนการท าธุรกิจภายใต้หลักการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรท่ีท างานในธุรกิจโรงแรม 8 แห่ง ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ จ านวน 400 คน และผู้บริหารธุรกิจโรงแรมท่ีมีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน
ภายใต้หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 40 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ สถิติส าคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Adjust    ค่าสถิติ t และค่าสถิติ F ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนิน
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการความรับผิดชอบสังคมขององค์กรมุ่งเน้นในด้านภาพลักษณ์ โดยบุคลากรใน
องค์กรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ มีปัญหาด้านความร่วมมือของบุคลากรในชุมชนและงบประมาณ
ในการด าเนินกิจกรรม กิจกรรมส่วนใหญ่มีคุณค่าแต่ไม่มีความยั่งยืน ทุกโรงแรมมีการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ท้ังโดยรวมและท้ังในด้านพลวัตการเรียนรู้ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร ด้านการเอื้ออ านาจ ด้านการ
จัดการความรู้ และด้านการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งาน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ปัจจัยการบริหารองค์การ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์องค์กร 
โครงสร้างองค์กร และบรรยากาศองค์กรปัจจัยการบริหารองค์กร ประกอบด้วย ภาวะผู้น าของผู้บริหารของ
องค์กร ระบบและกลไกการจูงใจในการท างาน และเป้าหมายและข้อมูลย้อนกลับในการปฏิบัติงาน แนว
ทางการพัฒนาธุรกิจโรงแรมสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใต้หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การบูร
ณาการประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ CSR ให้เป็นส่วนหน่ึงของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการแก้ไขประเด็นปัญหาท่ีส าคัญ 
  5 ด้านการคิดเชิงระบบ  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท้ังหมด 
คือ ท่านสามารถเช่ือมโยงเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ท่านท างานโดยยึดเป้าหมายของ
บริษัทเป็นหลัก ท่านมีความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านแก้ไขปัญหาโดย
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกระบวนการและผลลัพธ์  บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรมีการวางแผน
ล่วงหน้า และ  บริษัทเปิดโอกาสให้บุคลากรท างานร่วมกับแบบบูรณาการ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ศรัณย์ภัทร กรดคีรี (2555) ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ของ บริษัท สยามแปซิฟิค อีเล็คทริค ไวร์ แอนด์ เคเบ้ิล จ ากัด การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) 
ศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท สยามแปซิฟิค อีเล็คทริค ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จ ากัด ต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ (2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ 
พนักงานของ บริษัท สยามแปซิฟิค อีเล็คทริค ไวร์ แอนด์ เคเบ้ิล จ ากัด จ านวน 336 คน กลุ่มตัวอย่างได้จาก
การค านวณ โดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ จ านวน 183 ราย เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ี
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ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า (1) พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ (2) พนักงานท่ีมี เพศ ต าแหน่งงาน และประสบการณ์
ในการท างานแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น 
พนักงานท่ีมี อายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ด้านบุคคลมีความเป็นเลิศ ด้านรูปแบบวิธีการคิด ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็น
ระบบ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
มีระดับความคิดเห็น ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเร่ือง การปรับตัวเพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท ทีวาย สตีล 
จ ากัด สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังน้ี 

1. ด้านความรอบรู้ของบุคลากร  
   สิ่งท่ีต้องปรับปรุง  คือ   การเรียนรู้ของท่านไม่จ ากัดขอบเขตเฉพาะเรื่องของงานในหน้าท่ีในแผนก
เท่าน้ัน ในส่วนน้ีพนักงานอาจไม่สามารถสื่อสารออกมาเป็นแนวทางได้ บริษัทควรจัดให้มีคู่มือการสอนงานให้
พนักงาน หรือ จัดให้มีการท างานแบบ On The Job Training  เพื่อช่วยลดข้ันตอนการสอนงานลงและ
ก าหนดเป้าหมายในการท างานได้อย่างชัดเจน 
  2. ด้านแบบแผนทางความคิด  
  สิ่งท่ีต้องปรับปรุง  คือ ท่านสามารถวิเคราะห์งานได้ชัดเจน  ข้อน้ีควรจะมีการจัดพี่เลี้ยง หรือ
พนักงานท่ีมีองค์ความรู้ในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องในการท างานของแต่ละหน่วยงานเพื่อช่วยติดต่อสื่อสาร สอนงาน
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
  3. ด้านวิสัยทัศน์ร่วม  
  สิ่งท่ีต้องปรับปรุง  คือ บริษัทเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นถึงทิศทางใน
อนาคต ในส่วนน้ีพนักงานทุกคนจะต้องเข้าใจจากการสื่อสารข้อมูล ข่าวสารโดยตรงกับผู้บังคับบัญชาเพื่อให้
สามารถซักถามถึงประเด็น หรือเน้ือหาตามนโยบายท่ีได้รับจากผู้บริหารมาให้เข้าใจตรงกัน 
   4. ด้านการเรียนรู้ของทีม  
  สิ่งท่ีต้องปรับปรุง  คือ  บุคลากรในแผนกมีการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยวิธีต่างๆ 
ท้ังน้ีบริษัทอาจมีการประเมินบุคลากรจาก ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการควบคุม ก ากับดูแลงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อติดต่อสื่อสารและพัฒนาบุคลากรน้ันๆ ได้
อย่างเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 
  5. ด้านการคิดเชิงระบบ  
  สิ่งท่ีต้องปรับปรุง  คือ  ท่านสามารถเช่ือมโยงเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ท้ังน้ี
ควรจัดให้มีการเรียนรู้งาน หรือการหมุนเวียนงาน เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงงานท่ีเกี่ยวข้องได้มากข้ึน 
และจัดให้มีการสืบทอดต าแหน่งงานจากพนักงานท่ีมีประสบการณ์การท างานมาก สู่พนักงานใหม่ด้วย 
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ภายในองค์กร 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบระหว่างสายปฏิบัติการและสายสนับสนุนในเรื่อง  ความ
ต้องการทางด้านองค์ความรู้ในสายงานแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยท่ีส าคัญต่อความต้องการท่ี
จ าเป็นแต่ละหน้าท่ีในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง เน่ืองจากท้ังสองสายมีเน้ืองานท่ีแตกต่างกัน ผลการวิจัย
น่าจะมีความแตกต่างกัน 
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 2. ในการศึกษาเร่ือง การปรับตัวเพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน มีความส าคัญต่อ
องค์กรมาก ดังน้ันความมีการศึกษาหัวข้องานวิจัยท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของความรู้ในองค์กร ท้ังจากแหล่งขององค์
ความรู้ภายในองค์กร และแหล่วงความรู้จากภายนอกองค์กรเพื่อมาปรับกลยุทธ์การท างานของพนักงานใน
องค์การและทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานได้เป็นอย่างดี 
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