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Abstract 

         This research focuses on the operation of the learning organization and studies the 

relationship between the learning organization and the group work achievement of the Sunthorn 

Metal Pack Co., Ltd. (Head Office). The samples of the study were company employees of Sunthorn 

Metal Pack Co., Ltd. (Head Office). To determine the sample size, the study uses Krejcie and Morgan 

Table, which eventually obtains a total of 176 samples selected via random sampling with a 

computer.  The instrument used in the research was a questionnaire.  The statistical analyses used 

for the study included descriptive statistics:  frequency and percentage utilizing for analyzing the 

distribution of personal data via mean and standard deviation in Part 1, whilst Part 2:  learning 

organization and Part 3:  group performance achievement used inferential statistics:  correlation 

analysis to test the relationship between the learning organization and the group performance of 

employees. The results show that there is a significant relationship between the learning organization 

and the achievement of group work of Sunthorn Metal Pack Co., Ltd. (Head Office). Also, the study 

can find the high level of operation of the learning organization of Sunthorn Metal Pack Co. , Ltd. 

( Head Office)  particularly in the dimensions of dynamic learning, organizational change, 

empowerment of members in the organization, knowledge management, and technology application. 

The group work achievement of the Sunthorn Metal Pack Co., Ltd. (Head Office) also can be found 



   
  ปีที่ 14 ฉบับท่ี 34 พฤษภาคม – มถิุนายน 2563 - TCI กลุ่มท่ี 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2563-2567 

 
 

 
Rajapark Journal Vol.14 No.34 May - June 2020                                                      141 

at the high level especially in the aspects of understanding of group work, group work skills, and 

relationships of members in group work. 

 

Keywords: Learning Organization, Group Work Achievement, Knowledge Management,  

Organization Change  
 

บทคัดย่อ 
         การวิจัยคร้ังนี้มุ่งเน้นการด าเนินงานขององค์กรแห่งการเรียนรู้และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่ง

การเรียนรู้กับผลสัมฤทธ์ิในการท างานกลุ่มของบริษัท สุนทรเมทัลแพค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การวิจัยเป็นพนักงานบริษัท ของบริษัท สุนทรเมทัลแพค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เพื่อก าหนดขนาดตัวอย่างการศกึษา

ใช้ Krejcie and Morgan Table ซึ่งในท่ีสุดจะได้รับท้ังหมด 176 ตัวอย่าง ท่ีเลือกผ่านการสุ่มตัวอย่างด้วยคอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ทางสถิติท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา: 

ความถี่และร้อยละท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ การกระจายข้อมูลส่วนบุคคลผ่านค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในสว่น

ท่ี 1 ขณะท่ีส่วนท่ี 2 องค์กรแห่งการเรียนรู้ และส่วนท่ี 3 เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งการเรียนรู้กับ

การท างานเป็นกลุ่มของพนักงาน ผลการวจิัยพบวา่ องคก์รแห่งการเรียนรู้ มคีวามสัมพันธ์กับผลส าเร็จของการท างาน

กลุ่ม ของบริษัท สุนทรเมทัลแพค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) นอกจากนี้ การศึกษาสามารถค้นหาการด าเนินงานระดับสูง

ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ของบริษัท สุนทรเมทัลแพค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) โดยเฉพาะในมิติของการเรียนรู้แบบ          

ไดนามกิ การเปลี่ยนแปลงองค์กร การเสริมสร้างพลังอ านาจของสมาชกิในองค์กรการจัดการความรู้ และการประยุกต์ 

ใช้เทคโนโลยี ความส าเร็จในการท างานกลุ่ม ของบริษัท สุนทรเมทัลแพค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) สามารถพบได้ใน

ระดับสูง โดยเฉพาะด้านความเข้าใจในการท างานเป็นกลุ่ม ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และความสัมพันธ์ของสมาชิกใน

การท างานกลุ่ม 

 

ค าส าคัญ: องค์กรแห่งการเรียนรู้, ผลสัมฤทธ์ิในการท างานแบบกลุ่ม, การจัดการองค์ความรู้, การปรับเปลี่ยน

องคก์าร 

 

บทน า 
           ปัจจุบันสงครามการค้า เป็นเร่ืองท่ีท่ัวโลกจับตามองการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านจะขยายตัว และเกิดขึ้น

อย่างรวดเร็ว ท้ังสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การมีวิวัฒนาการและ

องค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไมท่างตรงก็ทางอ้อม ท าให้องค์การต่าง ๆ ท่ีเป็นภาคธุรกิจต้องปรับตัว

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ท้ังในโครงสร้างองค์การและกระบวนการในการด าเนินการทางธุรกิจ การน าเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน การมีระบบการสื่อสาร หรือสารสนเทศท่ีรวดเร็ว แม่นย า ตลอดจนการสร้างความ

พร้อมในองค์การท่ีปรับเปลี่ยน ท้ังความรู้ ทัศนคติ ทักษะ เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์การและบุคลการในองค์การ

แนวความคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นแนวคิดการบริหารท่ีใช้เป็นพื้นฐานในการก้าวสู่ความส าเร็จขององค์กรทุก

ประเภท ไมว่า่ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน สามารถประยุกตใ์ชร่้วมกับระบบบริหารองคก์รได้ทุกรูปแบบ ซึ่งมี
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ลักษณะเป็นการพัฒนาองค์กรด้วยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาท่ีควรสนับสนุนให้

บุคลากรทุกระดับมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับให้ทันต่อสถานการณ์ และมีการพัฒนางานอย่าง

ยั่งยืน จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีท าให้ความรู้ท้ังหลายนั้นกลายเป็นความรู้ท่ีเกิดประโยชน์ต่อบุคลากรท้ัง

องค์กร โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเอื้อต่อการเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันท้ังภายในและภายนอกองค์กร (Saowaphak 

Chaowanasiriyatham, 2017) 

         บริษัท สุนทรเมทัลแพค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ปัจจุบันได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงงานผลิตกระป๋อง ท่ีได้

มาตรฐาน และใหญ่ท่ีสุดในเอเชียอาคเนย์ และประกอบด้วยบริษัทในเครือข่ายอีกหลายบริษัท ซึ่งท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดีใน

วงการธุรกิจผลิตภัณฑก์ระป๋อง ท่ีเป็นภาชนะบรรจุนม ผลไม้ อาหารกระป๋อง ชา กาแฟ ฯลฯ อย่างไรก็ดีการเตบิโตทาง

ธุรกิจแม้จะมีความม่ันคงเพยีงใด แตก่็ยังตอ้งพ่ึงพาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยูทุ่กขณะ เพราะด้วย

องคค์วามรู้ใหม ่ๆ หากธุรกิจใดก้าวตามทันก่อนและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจนั้น ๆ จะสามารถยืน

หยัดในเวทีธุรกิจได้อย่างมั่นคง ซึ่งการพัฒนาองคก์รให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จะเป็นปัจจัยในการพัฒนาองคก์รได้

อย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิของการท างานแบบกลุ่มของพนักงานบริษัท โดยเป็นท่ียอมรับกันว่า

แนวความคิดเร่ืองผลสัมฤทธ์ิ คือ ตัวการท่ีจะเป็นเครื่องตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายว่า การบริหารและองค์การประสบ

ความส าเร็จหรอืไม่เพียงใด ซึ่งสอดคล้องกับ Miller (1997) ได้กลา่วว่า องคก์ารจะต้องมกีารสนับสนุนการท างานแบบ

กลุ่ม หรือแบบทีมงาน เน้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสามารถน าไปประเมนิและวิเคราะห์การตัดสินใจได้ รวดเร็ว และ

ถูกต้องอนัจะน าไปสู่ความส าเร็จเป้าหมายขององค์การ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
         1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานขององค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน บริษัท สุนทรเมทัลแพค จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่) 

         2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการท างานแบบกลุ่มของพนักงาน บริษัท สุนทรเมทัลแพค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

         3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับผลสัมฤทธ์ิในการท างานแบบกลุ่มของพนักงาน 

บริษัท สุนทรเมทัลแพค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 Senge (1990) ได้เสนอแนวความคิดของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท่ีเรียกว่า The Fifth Disciplines ซึ่ง

เป็นแนวทางหลักในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ประกอบด้วย 1) ความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal 

Mastery) คือเรียนรู้ท่ีจะรู้จักตนเอง รู้ค่านิยม และเป้าหมายของตนเอง รู้จุดแข็งและจุดออ่นของตนเอง มีการวางแผน

ท่ีจะพัฒนาตนเอง สนใจและใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 2) การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (Mental Model) คือ คนใน

องค์กรจะต้องฝึกฝนการมองและท าความเข้าใจรูปแบบความคิด ความเชื่อของตนเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยพยายาม

เข้าใจสาเหตุท่ีท าให้แต่ละคนคิดต่างกัน มองเห็นคุณค่าของความแตกต่าง ซึ่งจะช่วยให้สามารถเปิดใจเรียนรู้สิ่งท่ี

แตกต่างกันอย่างมีความสุข 3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์กร (Shared Vision) คือ ทุกคนในองค์การได้รับ

การพัฒนาวสิัยทัศน์ของตนให้สอดคล้องกับวสิัยทัศน์รวมขององค์กร ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการรวมพลังของสมาชกิที่

มีความคาดหวังต่อความเปลี่ยนแปลง ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันของคนท้ังองค์กร 4) การเรียนรู้เป็นทีม ( Team 

Learning) คือ การสร้างทีมท่ีสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข สร้างบรรยากาศในการ



   
  ปีที่ 14 ฉบับท่ี 34 พฤษภาคม – มถิุนายน 2563 - TCI กลุ่มท่ี 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2563-2567 

 
 

 
Rajapark Journal Vol.14 No.34 May - June 2020                                                      143 

ท างานอย่างร่วมแรงร่วมใจ มีความเชื่อใจซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใช้ความสามารถของตนเองในการส่งเสริม

ทีมได้อย่างเต็มท่ีจากการรู้จักท่ีจะระดมสมองอย่างสุนทรียะ (Dialogue) และรู้จัก “การฟังอย่างลึกซึ้ง” (Deep 

listening) 5) การคดิเชงิระบบของคนในองค์กร (Systems Thinking) คือ การฝึกคิดเป็นระบบท าให้สามารถเห็นรูปแบบ

ของปัญหาแบบต่าง ๆ เห็นความเชื่อมโยงของปัจจัยต่าง ๆ ในภาพรวมว่า มีผลกระทบซึ่งกันอย่างไร อันจะท าให้

สามารถมองเห็นวิธีการปรับปรุง แก้ไขปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 การเรียนรู้เป็นทีม (team learning) เป็นวินัยหนึ่งของการสร้างองค์การเอื้อการเรียนรู้ สามารถสร้างคุณค่า

ของทีมงานให้เหนือคุณค่าของบุคคล โดยการน าความแตกต่าง ความเหมือน และศักยภาพของแต่ละคนในทีมนั้นมา

ผสมผสานกันเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพเหล่านี้ให้เกิดเป็นพลังท่ีหลากหลาย ท าให้การท างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น การเรียนรู้เป็นทีมในระหวา่งการท างานร่วมกันช่วยสร้างความเชื่อค่านิยม เป้าหมายขององค์การ นอกจากนี้ยัง

เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีกระตุ้นให้ทุกคนในองค์การเห็นความส าคัญท่ีจะต้องมีการเรียนรู้เพื่อการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

เทคโนโลย ีความรู้ ข้อมูลขา่วสารใหม่ ๆ และความตอ้งการทางสังคม (Ornanong Kositpipat, 2017) 

 แนวคิดของ Benja Onthum (1988) ท่ีกล่าวถึงการท างานเป็นกลุ่มตอ้งประกอบด้วยปัจจัย 5 ประการ ดังนี ้1) 

การมเีป้าหมายร่วมกัน คือตอ้งมีการรับรู้และเขา้ใจในเป้าหมายร่วมกันวา่มารวมกลุ่มกันเพื่อท างานอะไร 2) การมีสว่น

ร่วมในการด าเนินงาน คือทุกคนต้องมบีทบาทและหนา้ท่ีในการด าเนนิงานของกลุ่มในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 3) การ

ตดิตอ่สื่อสารกันในกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการท างานรว่มกัน 4) การร่วมมอืประสานงานกันในกลุ่ม เพื่อให้งาน

ของกลุม่ส าเร็จไมใ่ชต่า่งคนตา่งท าตามความพอใจ และ 5) การมีผลประโยชนร่์วมกัน ขณะที่ Narathip Sriram (2005) 

ได้กล่าวถึงการด าเนินการเปลี่ยนแปลงองค์การโดยท่ัวไป จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากท่ีนี่ (here) ไปสู่ท่ีนั้น (there) 

หรือจากสภาพปัจจุบัน (current state) ไปสู่สภาพท่ีต้องการ (desired state) ในอนาคต โดยผ่านกระบวนการ

ปรับเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้าย (movement) องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ขององค์การ จากสภาพเดิมไปสู่สภาพใหม่ท่ี

ต้องการในอนาคต และสอดคล้องกับตัวแบบ Six –Box ของ Weisbord (French and Bell, 1990) ท่ีประกอบด้วย

โครงสร้าง รางวัล กลไกสนับสนุนความสัมพันธ์ และท่ีส าคัญท่ีสุดอยู่แกนกลางคือภาวะผู้น าที่จะท าให้ปัจจัยอ่ืน ๆ เกิด

ความสมดุล ซึ่งสามารถใชอ้งคป์ระกอบน้ีในการส ารวจปัญหาท่ีเกิดขึ้นในองค์การได้ 

 

วธิีด าเนินการวจิัย 
         การวิจัยคร้ังนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การส ารวจเอกสารและน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวความคิด

และร่างเป็นแบบสอบถาม 

         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

            ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เป็นของพนักงาน บริษัท สุนทรเมทัลแพค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานในบริษัท จ านวน 323 คน จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา คือจ านวน 176 คน ได้

จากการเปิดตาราง Krejcie and Morgan (1970) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จาก

คอมพิวเตอร์  
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  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

           1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการวิทยานิพนธ์และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ

ก าหนดขอบเขตในการศึกษาและเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อ ให้ตรงกับ

วัตถุประสงค์ของการศกึษา 

            2) ศึกษาข้อมูลเอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแบบสอบถาม น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 

ค้นควา้มาสรา้งแบบสอบถาม โดยก าหนดขอบเขตและเนื้อหาให้ครอบคลุม ตามจุดมุ่งหมายของเกี่ยวกับ บริษัท สุนทร

เมทัลแพค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จังหวัดกรุงเทพมหานคร วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการจัดการฝึกอบรม การร่วมกัน

พัฒนาการเรียนรู้ การท างานแบบกลุ่ม  

            3) น าแบบสอบถามท่ีได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาและความครอบคลุมกลุ่ม

ประเด็นท่ีศึกษาแล้ว ทดสอบความเกี่ยวตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) น าแบบสอบถามท่ีได้แก้ตามค าแนะน าแลว้

น ามาด าเนินการตรวจสอบกับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Tryout) เนื้อหาความเท่ียง (Reliability) ของเคร่ืองมือ

แบบสอบถามโดยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอน แบค (Coefficient Cronbach)  โดยองค์การแห่งการ

เรียนรู้ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .940 และผลสัมฤทธ์ิ ในการปฏิบัติงานแบบกลุ่มได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .904

ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม โดยการตัดค าถามท่ีท าให้เกิดค่าความเท่ียงลดลงออกจากแบบสอบถาม ก่อนน า

แบบสอบถามไปแจกจ่ายให้แกก่ลุ่มตัวอยา่ง น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขและน าไปใชก้ับประชากรท่ีศึกษาต่อไป 

            4) วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

เครื่องมอืและวิธีการสร้างเครื่องมอืการวิจัย 

         เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือแบบสอบถาม 1 ฉบับประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้  ส่วนท่ี 1 เป็น

แบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบไปด้วย ตัวแปรด้าน เพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา ระยะในการปฏิบัติงาน ฝ่ายงานท่ีสังกัด ลักษณะแบบสอบถามเป็นปลายเปิด ส่วนท่ี 2 องค์การแห่งการ

เรียนรู้จะประกอบไปด้วย องค์ประกอบด้านพลวัตรของการเรียนรู้ 7 ข้อความ องค์ประกอบด้านการปรับเปลี่ยน

องค์การ 7 ข้อความ องค์ประกอบด้านการเพิ่มอ านาจสมาชิกองค์การ 7 ข้อความ องค์ประกอบด้านการจัดความรู้ 7 

ข้อความ และองคป์ระกอบด้านประยุกตใ์ช้เทคโนโลย ี7 ข้อความ ข้อความรวมท้ังสิ้น 35 ข้อความ โดยมีมาตรวัดแบ่ง

ออกเป็น 5 ระดับ และใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean)และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation หรือ S.D.) โดยมี

เกณฑ์ในการแปลความหมาย ค่าเฉลี่ย (Boonchom Srisa-ard, 1992) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

      ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลจาการเก็บแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามโดยอธิบายและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ

แบบสอบถาม ชี้แจงการท าวิจัยให้ทราบ และวิธีกรอกข้อมูลแก่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นรายบุคคล และรับ

แบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเองเมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์ น าแบบสอบถามของตัวอย่างท้ังหมดมาตรวจสอบความ

ถูกต้องและความสมบูรณ์ 

            ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจากหนังสือต ารา บทความ ผลงานวิจัย เอกสาร

ตา่ง ๆ และระบบสาระสนเทศต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

 

 



   
  ปีที่ 14 ฉบับท่ี 34 พฤษภาคม – มถิุนายน 2563 - TCI กลุ่มท่ี 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2563-2567 

 
 

 
Rajapark Journal Vol.14 No.34 May - June 2020                                                      145 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามจ านวน 176 ชุด มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิติ โดยด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ ใส่

รหัสหมายเลขในแบบสอบถาม จัดท ารหัสข้อมูลของตัวแปรในแบบสอบถามแต่ละตัว กรอกข้อมูลตามรหัสลงใน

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากการกรอกข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation 

หรือ S.D.) เพื่อใช้อธิบายค่าเฉลี่ยของข้อมูลท่ีได้แบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 องค์การแห่งการเรียนรู้  และส่วนท่ี 3 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแบบกลุ่ม สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson Correlation Coefficient) ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานแบบกลุ่มของพนักงาน โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ซึ่งเป็นดัชนีท่ีบอก

ขนาด และทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงเส้นตรง  มักใช้สัญญาลักษณ์แทนด้วย R มีค่าตั้งแต่ -1 

(ความสัมพันธ์เชิงลบท่ีตัวแปรท้ังสองผันแปรไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างสมบูรณ์)  ถึง+1 (มีความสัมพันธ์ทางเชิง 

บวกท่ีตัวแปรท้ังสองผันแปรไปในทิศทางเดียวกันอยา่งสมบูรณ์) แตถ่้ามีคา่เท่ากับ 0 หมายความ วา่ไมม่คีวามสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปร อย่างไรก็ตาม การแปรผลขนาดความสัมพันธ์นั้นมีหลายระดับ ขึ้นอยู่กับตัวแปรท่ีใช้ศึกษาขนาด

ตัวอย่าง และมีความนัยส าคัญในทางปฏิ บัติ  ซึ่งพิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (Coefficient of  

determination; R2) ตามเกณฑก์ารวัดคา่สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ท่ีก าหนดไว้ 

 

ผลการวจิัย 
1 การด าเนินงานขององค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน บริษัท สุนทรเมทัลแพค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสว่นบุคคลของพนักงาน 

 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลสว่นบุคคลของกลุ่มตัวอยา่ง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 

   - ชาย  

 

123 

 

69.88 

   - หญงิ 53 30.11 

2. อายุ 

   - ต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 30 ป ี

 

62 

 

35.23 

   - 31 - 40 ป ี 45 25.57 

   - 41 - 50 ป ี 38 21.59 

   - 51 – 60 ป ี 31 17.61 

3. วุฒิการศึกษา 

   - ต่ ากว่าปริญญาตรี 

 

131 

 

74.43 

   - ปรญิญาตรี 35 19.89 

   - สูงกว่าปริญญาตรี 10 5.68 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

4. ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 

   - 1 - 5 ปี 

 

58 

 

32.95 

   - 6 - 10 ป ี 42 23.86 

   - 11 - 15 ปี 76 43.18 

5. สังกัดฝ่ายงาน 

   - ฝ่ายการผลิต 

 

85 

 

48.30 

   - ฝ่ายจัดซือ้-จัดจ้าง 15 8.52 

   - ฝ่ายการตลาด 24 13.64 

   - ฝ่ายการเงิน 10 5.68 

   - ฝ่ายบัญชี 11 6.25 

   - ฝ่ายโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ 10 5.68 

   - ฝ่ายบรหิารบุคคล 12 6.81 

   - ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 14 7.95 

รวม 176 100.00 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงวา่ พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

69.88 และ 30.11 ตามล าดับ อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 30 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 35.23 อยู่ในช่วงอายุ 31–40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.57 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 41–50 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.59 และ

ช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.61 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับต่ ากว่า

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.43 ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 19.89 สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.68 

ส่วนระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.95 ช่วง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 

23.86 และช่วง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.18 สังกัดฝ่ายงานส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามจะสังกัดฝ่ายผลิต คิดเป็น

ร้อยละ 48.30 รองลงมา คือ สังกัดฝ่ายการตลาด คิดเป็นร้อยละ 13.64 

การด าเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทฯ การด าเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้ ในระดับ

มาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านพลวัตรการเรียนรู้อยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ พนักงานในองค์การและทมีงานมีการใชก้ระบวนการ

เรียนรู้ในเชงิปฏบัิต ิมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 รองลงมา คือพนักงานในองค์การมีความสามารถในการคดิและปฏิบัตอิย่าง

เป็นระบบ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และพนักงานในองคก์ารได้รับการฝึกอบรมและการฝึกสอนให้เรียนรู้วิธีท่ีจะเรียนรู้ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 

        ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การระดับการด าเนนิงานองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ พนักงานในองค์การมี

ความเข้าใจในความส าคัญของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 รองลงมา คือภายในองค์การมี

การสับเปลี่ยนหน้าท่ีของพนักงานอย่างเป็นระบบ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และผู้บังคับบัญชามวีสิัยทัศน์ในการสนับสนุน

องคก์ารให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.86               

    ด้านการเพิ่มอ านาจสมาชกิองค์การระดับการด าเนนิงานองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ด้านการเพิ่มอ านาจสมาชิก

องคก์าร อยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ พนักงาน
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ในองค์การมีโอกาสมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มบุคคลท่ีมคีวามส าคัญกับการบริหารองค์การ เช่น ลูกค้า คู่ค้า 

โซ่ธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 รองลงมา คือภายในองค์การมีการกระจาย

อ านาจ และมอบหมายงานตามความรับผิดชอบของพนักงานตามความสามารถในการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 

และภายในองค์การมีการแลกเปลี่ยนขอ้มูลอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 

           ด้านการจัดการความรู้ระดับการด าเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้ อยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  ได้แก่ ภายในองค์การมีระบบการ  

จัดเก็บข้อมูลข่าวสารท้ังหมด และภายในองค์การพนักงานสามารถเข้าถึงได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 รองลงมาคือ

ภายในองค์การได้มีการจัดโครงการสาธิตแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และ  

ภายในองค์การได้มกีารตรวจสอบเปรียบเทียบกับองค์การอ่ืน ๆ ท่ีมีผลการด าเนนิการท่ีดกีว่า มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87   

ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ระดับการด าเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  ได้แก่ พนักงานใน

องคก์ารสามารถเขา้ถึงฐานสารสนเทศได้อยา่งรวดเร็วโดยผ่านเครอืขา่ยภายในองค์การ หรือ Internet หรือ Intranet มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมา คือภายในองค์การได้มีการอ านวยความสะดวกการเรียนรู้ โดยการจัดเก็บระบบ

สารสนเทศลงบนฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 แลtพนักงานใน

องค์การทุกคนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลท่ีตนต้องการได้ เพื่อน ามาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธ์ิ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.69 

 

          2. ผลสัมฤทธ์ิในการท างานแบบกลุ่มของพนักงานบริษัท สุนทรเมทัลแพค จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  

ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิในการปฏบัิตงิานแบบกลุ่มของพนักงานบริษัทสุนทรเมทัลแพคจ ากัด (ส านักงานใหญ่) ภาพรวม 

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัตงิานแบบกลุ่ม MEAN S.D. ระดับ 

ด้านความเข้าใจในการท างานแบบกลุ่ม 3.94 0.49 มาก 

ด้านทักษะในการท างานแบบกลุ่ม 3.87 0.56 มาก 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน 3.98 0.47 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.93 0.43 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่าผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานแบบกลุ่มของพนักงาน บริษัท สุนทรเมทัลแพค จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่) ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.93 

ด้านความเข้าใจการท างานแบบกลุ่ม ระดับผลสัมฤทธ์ิผลในการปฏิบัติงานแบบกลุ่มพนักงานบริษัทฯ ด้าน

ความเข้าใจในการท างานแบบกลุ่ม ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 เมื่อพิจารณาเป็นขอ้พบวา่ อยู่

ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ พนักงานเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 

รองลงมาคือ พนักงานเข้าใจและยอมรับเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์การร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และ

พนักงานเขา้ใจบทบาทของตนเองท่ีอาจจะแตกตา่งไปจากสมาชกิคนอื่น ๆ อย่างกระจ่างชัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 

ด้านทักษะในการท างานแบบกลุ่มระดับผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานแบบกลุ่มพนักงานบริษัทฯ ด้านทักษะใน

การท างานแบบกลุ่ม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 เมื่อพิจารณาเป็นข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก

ทุกข้อ ได้แก่ พนักงานท่ีมีการระดมความคิดเห็นจากสมาชิกภายในกลุ่มเกี่ยวกับการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 รองลงมาคือ พนักงานมีการประสานงาน ขอความร่วมมือให้มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.05 และพนักงานมีการประชุมปรึกษาหารือ เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เกิดผล

สัมฤทธ์ิอยา่งต่อเนื่อง มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม หรือทีมงานระดับผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานแบบกลุ่มพนักงาน

บริษัทฯ ด้านความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชกิในกลุ่มหรือทีมงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 เมื่อ

พิจารณาเป็นข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ พนักงานให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.97 รองลงมาคือ พนักงานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ไม่ดูถูกซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และ

พนักงานมีความจริงใจต่อกัน สามารถปฏิบัตงิานร่วมกันตามตกลงร่วมกันได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80         

 

อภิปรายผล 
 การด าเนินงานขององค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทฯ พบวา่ การด าเนนิงานองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของพนักงานบริษัท อยู่ในระดับมาก ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การระดับการด าเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ อยู่ในระดับมาก ด้านการเพิ่มอ านาจสมาชิกองค์การระดับการด าเนินงานองค์การแห่ง

การเรียนรู้ ด้านการเพิ่มอ านาจสมาชิกองค์การ อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดการความรู้ระดับการด าเนินงานองค์การ

แห่งการเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้ อยู่ในระดับมาก ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ระดับการด าเนินงานองค์การ

แห่งการเรียนรู้ ด้านการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลย ีอยู่ในระดับมาก ซึ่ง Anan Boonsanong (2012) กล่าววา่ การด าเนนิงาน
องค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การ และการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ มีความสามารถในการ

ท านายระดับประสิทธิผลขององค์การในทุกด้าน คือตัวแบบด้านกระบวนการภายใน ตัวแบบด้านระบบเปิด ตัวแบบ

ด้านมนุษยส์ัมพันธ์ และตัวแบบด้านเป้าหมายเชงิเหตุผล การด าเนนิงานองค์การแห่งการเรียนรู้ขององคก์าร มอีทิธิพล

เชิงบวกต่อระดับประสิทธิผลขององค์การทุกด้าน และการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ มีอิทธิพล

เชงิบวกตอ่ระดับประสิทธิผลขององค์การทุกด้าน ยกเวน้ดา้นองคป์ระกอบเป้าหมายเชงิเหตุผล  

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีมีต่อประสิทธิผลขององค์การมีมากมาย ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

ดังเชน่งานของ Goh (2005); Curado (2008); Hangstron, Backstrom and Goransson (2009); Amnuay Sukkhi (2009) 

and Krittakorn Kanyarat (2010) แต่พบว่าการศึกษาวิจัยเพื่อหาหลักฐานมาสนับสนุนทฤษฎใีนเชิงประจักษ์ (Empirical 

Research) ในการระบุเส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยเชงิสาเหตุของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีมีต่อประสิทธิผล 

ขององค์การ โดยวัดจากตัวแบบท้ัง 4 ด้าน คือ 1) ด้านกระบวนการภายใน 2) ด้านระบบเปิด 3) ด้านมนุษยส์ัมพันธ์ 4)  

ด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล ยังคงพบน้อยมากในประเทศไทย และยังไม่มีงานเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว จึงท าให้ 

ผู้วิจัยเกิดความสนใจว่า ปัจจัยใดท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์การในบริบทการเป็นองค์การแห่งการ 

เรียนรู้  

อกีประเด็นท่ีน่าสนใจในการวจิัยครั้งนี้ คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร ด้วยเหตุท่ีทรัพยากรมนุษย์

มีความส าคัญท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีลักษณะรู้รอบและรู้ลึกมากยิ่งขึ้น การให้ความส าคัญต่อการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจึงเป็นเร่ืองท่ีต้องกระท าเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองความ 

ตอ้งการขององค์การได้ แตปั่ญหาที่พบขณะนี้ คือองคก์รท้ังภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจตอ่การพัฒนาทรัพยากร 

มนุษย์ แต่ส่วนรูปแบบ กิจกรรม เป้าหมาย และนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การแต่ละแห่งยังคงไม่

ชัดเจน ซึ่งตรงกับท่ี Somsri Siriwaiprapan (2000) กล่าวว่า องค์การภาครัฐยังขาดการสร้างปฏิสัมพันธ์ ระหว่างการ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับแผนพัฒนาขององค์การท าให้เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างแผนการศึกษาแผนการ

ฝึกอบรมกับแผนพัฒนาพนักงานขององคก์าร ตลอดจนขาดความชัดเจน 

           ผลสัมฤทธิ์ในการท างานแบบกลุ่มของพนักงานบริษัทฯ พบว่าผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิในการ

ปฏิบัติงานแบบกลุ่มระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแบบกลุ่ม ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ประกอบด้วย 1) ด้าน

ความเข้าใจการท างานแบบกลุ่ม ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 2) ด้านทักษะในการท างานแบบกลุ่มระดับผลสัมฤทธ์ิใน

การปฏิบัติงานแบบกลุ่มพนักงานบริษัท ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม

ห รือทีมงานระดับผลสัมฤทธ์ิ ในการปฏิ บัติ งานแบบกลุ่ มพนักงานบริ ษัท ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 

 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับผลสัมฤทธิ์ในการท างานแบบกลุ่มของพนักงาน

บริษัทฯ ผลการทดสอบความสัมพันธ์องค์การแห่งการเรียนรู้กับผลสัมฤทธ์ิท างานแบบกลุ่มสมมติฐานระดับการ

ด าเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานแบบกลุ่มของพนักงาน

บริษัท พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมากกับประสิทธิภาพในการท างานแบบกลุ่มของพนักงานบริษัทยอมรับ

สมมติฐานการวจิัยท่ีต้ังไว้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
          องค์การแห่งการเรียนรู้ 

            ด้านพลวัตของการเรียนรู้ ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงของของพนักงานบริษัทฯ ควรส่งเสริมให้พนักงานใน

องค์การได้เข้ารับการฝึกอบรมและฝึกสอนให้เรียนรู้วิธีท่ีจะเรียนรู้ โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น ความรู้

เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น หรือเป็นการฝึกสอนให้เรียนรู้ด้วยตนเองท่ี

สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานแบบกลุ่มได้จริง เช่น ฝึกให้พนักงานรู้จักวิธีการวิเคราะห์และพิจารณา โดยอาศัย

ความคิดเห็นร่วมกัน เช่น การอภิปรายแบบคณะ เป็นการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์มาให้ความคิดเห็นหรือ

ทรรศนะในเร่ืองเดียวกัน หรือเป็นการอภิปรายแบบปาฐกถา โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ในเร่ืองท่ีสนใจใน

การเรียนรู้ในแต่ละด้าน มาร่วมเป็น องค์ปาฐกถา เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีความรู้ความเข้าใจตามเร่ืองและ

วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงของพนักงานบริษัทฯ ควรสนับสนุนให้องค์การมี

บรรยากาศในการตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้โดยมีนโยบายและจัดสรรงบประมาณในการจัดบรรยากาศ

ขององค์การให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ของพนักงาน ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ เพื่อให้พนักงานมีความ

รับผิดชอบในการเรียนรู้ต่อตนเองและของผู้อื่น มกีารสร้างแรงจูงใจและความไวว้างใจ เพื่อให้สมาชกิทุกคนในองคก์าร

มีความเต็มใจท่ีจะเข้าร่วมในการสร้างองค์การเพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างความรู้ให้เข้ากับวธีิการท างานในปัจจุบัน

และการสร้างเครอืขา่ยการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกองค์การ 

ด้านเพิ่มอ านาจสมาชิกองค์การ ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงของพนักงานบริษัทฯ ควรส่งเสริมให้ภายใน

องค์การมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับผู้มาใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ ให้มีการใช้เทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การแสดงความคิดเห็นโดยส่งผ่าน

ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ความรู้ใหม่ ๆ หรือปรับปรุงแก้ไขบริการให้การปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิผล

มากยิ่งขึ้น 
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ด้านการจัดการความรู้ ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงของพนักงานบริษัทฯ ควรจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบเปรียบเทียบ

การปฏิบัติงานกับองค์การอื่น ๆ โดยสนับสนุนให้พนักงาน ไปศึกษาดูงานในองค์การอื่น ๆ ท้ังภายในประเทศและ

ต่างประเทศเพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนนิงาน และน าเสนอข้อมูลในท่ีประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ถึง

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในองค์การและผลสรุปท่ีได้น าไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือน ามาพัฒนาปรับปรุงได้มี

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงของพนักงานบริษัทฯ ควรส่งเสริมให้พนักงานใน

องค์การทุกคนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลท่ีต้องการได้เพื่อน ามาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างผลสัมฤทธ์ิ โดยส่งเสริมพนักงาน

เข้ารับการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยี ฝึกความสามารถการใช้ระบบฐานขอ้มูลของคอมพวิเตอร์และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัตงิานแบบกลุ่ม 

          ด้านความเข้าใจการท างานแบบกลุ่ม ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงของของพนักงานบริษัทฯ ควรส่งเสริมให้

พนักงานในองค์การเข้าใจบทบาทของตนเองและคนอื่น ๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานแบบกลุ่มหรือทีม มี

ประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าท่ีของพนักงานแตล่ะคน และเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

ด้านทักษะในการท างานแบบกลุ่ม ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงของของพนักงานบริษัทฯ ควรส่งเสริมสนับสนุน 

ให้มีการประสานในการปฏิบัติงานเป็นกลุ่มหรือทีม โดยการจัดสัมมนาเพื่อให้พนักงานทุกคนรู้จักกันดียิ่งขึ้น สามารถ

สร้างความเข้าใจอันดีต่อเพื่อนร่วมงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ เกิดความสามัคคี เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการ

ปฏบัิตงิาน สามารถปฏิบัตงิานเป็นทีมได้เป็นอยา่งดี 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงของของพนักงานบริษัท ควร

ส่งเสริมและท าความเข้าใจให้พนักงานทุกคนยอมรับในความสามารถของพนักงานเพื่อให้แสดงความสามารถท่ี มี  

อย่างเต็มท่ีส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อองคก์ารย่ิงขึ้นไป 

 

ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัตงิานแบบกลุ่มของพนักงาน

บริษัท สุนทรเมทัลแพค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

องค์การแห่งการเรียนรู ้
ผลสัมฤทธิ์ในการท างานแบบกลุ่ม 

r p 

ด้านพลวัตรการเรียนรู้ .754* .000 

ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ .886* .000 

ด้านการเพิ่มอ านาจสมาชิก .766* .000 

ด้านการจัดการความรู้ .782* .000 

ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี .692* .000 

 ค่าเฉลี่ยรวม .921* .000 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้ มคีวามสัมพันธ์ทางบวก

กับผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานแบบกลุ่มของพนักงาน บริษัท สุนทรเมทัลแพค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) โดยใช้การ

ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ด้วยวิธีของเพยีร์สัน (Pearson Product Moment Correlation (r)) พบวา่ องคก์ารแหง่

การเรียนรู้ภาพรวม มีค่า p เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ .05 โดยมีค่า (r) เท่ากับ .921 ซึ่งมีความสัมพันธ์
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ในระดับสูงมาก กับผลสัมฤทธ์ิในการปฏบัิตงิานแบบกลุ่มของพนักงาน บริษัท สุนทรเมทัลแพค จ ากัด (ส านักงานใหญ)่  

ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับศกึษาวิจัยครั้งต่อไป 

            ส าหนับการวิจัยคร้ังต่อไป ควรวิจัยรูปแบบการองค์การแห่งการเรียนรู้กับผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานแบบ

กลุ่มของพนักงานบริษัทฯ เพื่อให้รูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมของการด าเนนิงานองค์การแห่งการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสม

และส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานแบบกลุ่มมากยิ่งขึ้น และควรวิจัยในเชิงคุณภาพด้านการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้

ข้อมูลเชงิลึกเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้กับผลสัมฤทธ์ิปฏิบัตงิานแบบกลุ่มของพนักงานบริษัทฯ 

 

องค์ความรู้ใหม่ 
 การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับผลสัมฤทธ์ิของการท างานแบบกลุ่มของบริษัท 

สุนทรเมทัลแพค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ในภาพรวม มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมากกับผลสัมฤทธ์ิในการท างานแบบ

กลุ่ม ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การระดับการด าเนนิงานองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ ด้านการ

เพิ่มอ านาจสมาชิกองคก์ารระดับการด าเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการเพิ่มอ านาจสมาชกิองค์การ ด้านการ

จัดการความรู้ระดับการด าเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

ระดับการด าเนนิงานองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลย ีท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีบริษัท สุนทรเมทัล

แพค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) สามารถน ามาประกอบในการวางแผนธุรกิจ วางแผนทรัพยากรมนุษย์ อีกท้ังองค์กรท่ีมี

บริบทใกล้เคียงสามารถน าผลการวจิัยไปประยุกตใ์ชไ้ด้ 
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