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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ) ศึกษาระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 2) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และ 3) ศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย สุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ตามสัดส่วนของจ านวนประชากร ึึ่งได้จ านวน
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 342 คน วิธีการศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
และสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) สามารถสรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้ 

1) ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 
อันดับหนึ่ง คือ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม รองลงมา คือ ด้านการมีแบบแผนทางความคิด ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

2) ระดับประสิทธิภาพการท างานของบุ คลากรหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย       
ได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ ด้านความรับผิดชอบต่องาน รองลงมา คือ ด้านความส าเร็จของงาน ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

3) ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย พบว่า ตัวแปรพยากรณ์จ านวน 4 ด้าน ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ร้อยละ 51.10 ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 

  =  .197X1+.171X2+.301X3+.152X4 
 
ค าส าคัญ: องค์การแห่งการเรียนรู้ ประสิทธิภาพการท างาน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
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ABSTRACT 

The objectives of the research were to 1) study the level of learning organization of 
personnel of the Armed Forces Development Command, Royal Thai Armed Forces Headquarters, 
2) study the level of performance efficiency of personnel of the Armed Forces Development 
Command, Royal Thai Armed Forces Headquarters, and 3) study the factor of learning  
organization affecting the performance efficiency of personnel of the Armed Forces  
Development Command, Royal Thai Armed Forces Headquarters. The sample consisted of 
personnel of the Armed Forces Development Command, Royal Thai Armed Forces  
Headquarters. The sample were selected by simple random sampling based on a proportion 
of population. The total sample size was 342 persons. This study was a questionnaire.  
The statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation, and test the  
influence of independent variables with multiple regression analysis. 

The research results were as follows: 
1) The level of learning organization of personnel of the Armed Forces  

Development Command, was overall, at the highest level. In order of ranking from high  
to low, the first was team learning, the second was mental model as and the last was shared 
vision. 

2) The level of the performance efficiency of personnel of the Armed Forces 
Development Command was overall, at the high level. The rankings were as follows:  
The first was responsibility to work, the second was the achievement. And the last was 
recognition.  

3) The factor of learning organization affecting the performance efficiency of 
personnel of the Armed Forces Development Command found that the four predictive 
variables together predicted the performance efficiency of personnel of the Armed Forces 
Development Command, Royal Thai Armed Forces Headquarters was 51.10% at the .05 level 
of significance. It can be written as the standard equation in the standard score. 

�́�  =  .197X1+.171X2+.301X3+.152X4 
Keywords: Learning Organization, Performance Efficiency, The Armed Forces Development       
                 Command 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย” เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีด้วยความอนุเคราะห์
จากอาจารย์ ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์ ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  อาจารย์ ดร.กานต์ เสกขุนทด 
อาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงคณาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลา
ช่วยเหลือในการให้ค าปรึกษา แนะน าแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ นับตั้งแต่ผู้วิจัยได้เริ่มด าเนินการวิจัยด้วยดี
ตลอดมา และเมตตาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งท าให้ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้างานนิพนธ์
ครั้งนี้ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาและอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการท าวิจัย และขอขอบคุณผู้บริหาร 
และข้าราชการของหน่วยงานสังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยทั้ง 9 แห่ง  
ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามส่งคืนผู้วิจัย 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณแด่บิดา มารดา รวมทั้งบูรพาอาจารย์และผู้มีพระคุณ
ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานวิจัยเล่มนี้ให้แก่ผู้วิจัย จนเป็นผลส าเร็จด้วยดี ตลอดจนทุกท่าน
ที่ให้ความช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจ  
 
 

จ่าสิบเอก กิตติคุณ ฐิตโสมกุล  
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บทท่ี 1 
บทน ำ  

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ในยุคของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge based economy) ยุคโลกาภิวัตน์ และ
ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ทุกองค์กรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการแข่งขันที่รุนแรง 
หนทางส าหรับการอยู่รอดและรุ่งเรืองจะอยู่ที่การจัดการความรู้ (knowledge management-KM) 
เป็นส าคัญ สิ่งที่ เกิดขึ้นได้ท้าทายความสามารถของคนในยุคปัจจุบันที่จะเปลี่ยนความท้าทายนี้
ให้เป็นโอกาสและต้องรู้จักที่จะบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น  
เพ่ือความอยู่รอดในยุคโลกาภิวัตน์ (globalization) คนในองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องมี
ความสามารถในการปรับตัว เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่และเปลี่ยนวิธีท างานเพื่อให้ก้าวตามทัน
หรือก้าวน าหน้าการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ มิฉะนั้นสังคมไทยก็จะไม่สามารถแข่งขันได้ในสังคมโลก 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีแนวคิดที่มี
ความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 -10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” รวมทั้ง “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และ
ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารประเทศ
เป็นไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิด
ความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพ่ึงตนเอง
กับการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับเมืองเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน”  
ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายในประเทศ ทั้งนี้การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนา
ด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามล าดับขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้ง
เสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วย “ความเพียร” 
จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, หน้า ฉ) 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น 
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ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น 
ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผน
ที่ส าคัญ ดังนี้ 1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ 4) การพัฒนา
สู่ความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2558, หน้า 1) 

จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: 
การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งมีแนวคิดที่จะพัฒนา
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ โดยเน้นการจัดโครงสร้างองค์การที่มี
ความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (simplicity) มีระบบการท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการท างาน เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร
ในองค์การ เน้นการท างานที่มีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ  ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานต่างๆ และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยเฉพาะ
ในกลยุทธ์ที่ 2.1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัด การความรู้
อย่างเป็นระบบเพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
2556, หน้า 34) 

สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ (2557, หน้า 1) ได้กล่าวถึง ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ว่าที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและรุนแรงภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ที่มีส่วนส าคัญท าให้องค์การ
หลายแห่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องมีการปรับรูปแบบวิธีการบริหารงานเสียใหม่ เพื่อให้สามารถรับมือ
กับสภาวการณ์ดังกล่าว ได้น าเอาเทคนิคหรือเครื่องมือทางการบริหารจัดการใหม่ๆ มาใช้ช่วยเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการปฏิบัติที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์การ พร้อมไปกับการหันมา
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถของบุคลากรที่อยู่ในองค์การ
มากขึ้นโดยล าดับ เพื่อพัฒนาองค์การไปสู่การเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” และน าไปสู่ประสิทธิผล
ขององค์การ 

สกล บุญสิน (2555, หน้า 4) ได้กล่าวถึง การน าแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้มาปรับใช้กับ
องค์กรได้นั้น บุคลากรในองค์กรต้องร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติและด ารงภารกิจต่างๆ ขององค์กรเพ่ือให้องค์กรนั้น
สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนให้ได้ โดยต้องปฏิบัติตามวินัย 5 ประการ  คือ การมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ การมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง การสร้างและสานวิสัยทัศน์ การเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นทีม และการมีความคิดและความเข้าใจเชิงระบบ การที่จะสามารถปฏิบัติตามวินัย 5 ประการนี้ได้นั้น
ภายในองค์กรต้องมีการเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกัน อาศัยพลั งของการเรียนรู้เป็นกลุ่มพลังของการมอง
สิ่งต่างๆ ในภาพรวม มองความเชื่อมโยง มองความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ มองอนาคต 
มองเชิงบวก มองเห็นภาพความเป็นจริง มองแบบไม่ยึดติด มองประโยชน์หรือความมุ่งมั่นเพ่ือส่วนรวม
และอาศัยพลังของการเรียนรู้ร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมดูเสมือนเป็นจุดอ่อนหรือปัญหา
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ให้กลายเป็นจุดแข็ง เป็นโอกาสหรือพลังในการด าเนินการขององค์กรให้ก้าวไปในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว 

ในส่วนของภาครัฐ ปัจจุบันภาครัฐมีส่วนเป็นอย่างมากในการสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชนต่างๆ 
การออกนโยบาย การน าไปปฏิบัติดังที่มีการก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีปี พ.ศ. 2546 วรรค 11 ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ
เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

การแบ่งส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ในเริ่มแรกก าหนดแบ่ง 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายเสนาธิการ 
ฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายยุทธบริการ และฝ่ายการศึกษา และได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอีกหลายครั้ง
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม จนกระทั่งในปัจจุบันได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนบังคับบัญชา 
ส่วนเสนาธิการร่วม ส่วนปฏิบัติการ ส่วนกิจการพิเศษ และส่วนการศึกษา ดังนั้น กองบัญชาการกองทัพไทย
จะมีส่วนการศึกษาที่จะท าหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับกิจการของสภาการศึกษาวิชาการทหาร เพื่อพิจารณา
เสนอความเห็น วางแผน และด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาของกองบัญชาการกองทัพไทย 
ประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาของข้าราชการทหารในกองบัญชาการกองทัพไทย และ
ยังอ านวยการโรงเรียนทหารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชทางกระทรวงกลาโหม 16  มีนาคม พ.ศ. 2503 โดยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการทหารในกองบัญชาการกองทัพไทยนั้น
มีการกระท าที่ต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับผู้บริหารในภาพรวม กองบัญชาการ
กองทัพไทยจะมีหน่วยขึ้นตรงที่ท าหน้าที่ต่างกันไปตามภารกิจของแต่ละหน่วย เช่น การ ด าเนินการ
ในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีกรมสารสนเทศทหารเป็นหน่วยที่
รับผิดชอบในการพัฒนาและสนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ และยังมีวิธีการ
พัฒนาให้กับข้าราชการทหารอีกหลายรูปแบบหลายวิธีการ เพ่ือให้ข้าราชการทหารสามารถน าความรู้
ที่ได้รับมาน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยตรง และสามารถให้ข้าราชการทหารน าความรู้ที่ได้นั้นไปพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานของตนเอง (กองบัญชาการกองทัพไทย, ออนไลน์, 2559) 

จากแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กองทัพไทยและกองบัญชาการกองทัพไทย (พ.ศ. 2559-2562) 
ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพกองทัพไทย โดยใช้เทคนิค SWOT analysis มาเป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ พบว่า ผลการวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร (7S framework) ของกองบัญชาการกองทัพไทย
ที่พบจุดอ่อนมากที่สุด คือ ด้านทักษะของบุคลากร โดยพบว่า 1) การบรรจุก าลังพลเข้ารับราชการไม่ตรง
กับสายงาน และความช านาญของบุคลากร ท าให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ 2) ขาดแคลนเจ้าหน้าที่
ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานที่ตรงกับสายงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน  3) ขาดบุคลากร
ที่มีทักษะและองค์ความรู้ที่จ าเป็น 4) บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการในลักษณะ
การปฏิบัติการร่วม 5) บุคลากรขาดความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ท าให้ได้รับผลกระทบจากการขาด
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ความชัดเจนในแนวทางการรับราชการ และขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการพัฒนาตนเอง  
(กองบัญชาการกองทัพไทย, 2559, หน้า 43-48) 

ดังนั้น หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ตระหนักถึงปัญหาที่พบ
ในด้านทักษะของบุคลากร จึงได้มีวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการภายในหน่วย
มาอย่างต่อเนื่อง เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรและพัฒนาความรู้ความสามารถในงานด้านการศึกษา
ในส่วนต่างๆ ตามชั้นยศ ตามเหล่า ซึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
มีการวางแผนงานด้านการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ มากมาย 
เพื่อให้เหมาะสมกับคุณสมบัติและได้ปรับปรุงการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากข้าราชการใหม่
เป็นการเปิดอบรมเบื้องต้นเพ่ีอให้เข้าใจวิธีการปฏิบัติงานและมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับ
การอบรมเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานจริง  

และจากความส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และตามวิสัยทัศน์
ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยที่ว่า “หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
เป็นหน่วยงานชั้นเยี่ยมของกองทัพไทย ในด้านการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง โดยเตรียมความพร้อม
ของทรัพยากรบุคคล ชุมชน พ้ืนที่ เพ่ือป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ และประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธา
ต่อกองทัพไทย” มีการพยายามน าแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพ่ือให้มีคุณภาพ และมีศักยภาพ
ในการพัฒนาคน ชุมชน และพื้นที่ในพื้นที่เป้าหมายของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้มีภูมิคุ้มกัน 
มีความมั่นคงแบบองค์รวม พร้อมที่จะเผชิญปัญหาในทุกมิติของความมั่นคง โดยใช้ศักยภาพในรูปแบบ
ของแผนงานการพัฒนาที่มีอยู่ ลดเงื่อนไขของปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ และเสริมสร้าง
ให้มีความพร้อมที่จะเผชิญปัญหา สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้ผลลัพธ์การพัฒนาส่งผลให้คน ชุมชน 
มีความสุขอย่างยั่งยืนในการด าเนินชีวิต และพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการของทหารได้ เตรียมความพร้อม
ของก าลังพล ยุทโธปกรณ์ และน าศักยภาพที่มีอยู่เข้าร่วมปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วน
ของชาติ การสนับสนุนส่วนราชการอื่น อาทิ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด การสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ าเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง อีกทั้งพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย ทั้งด้านประสิทธิภาพ โดยปรับระบบการท างาน
ให้มีมาตรฐาน การพัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการท างาน ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร 
ตลอดจนพัฒนาด้านการบริการ ด้านการบริหาร การพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร และการจัดการ
สารสนเทศ เพ่ือให้เป็นองค์กรมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย เพ่ือให้บุคลากรและประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย จากกระบวนการต่างๆ ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาระดับองค์การ
แห่งการเรียนรู้ว่ามีมากน้อยเพียงใด และศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับองค์การ
แห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
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กองทัพไทย เพ่ือที่จะสามารถยกระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย ต่อไป 
 

1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งค าถามการวิจัย ดังนี้ 
1.2.1 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ

กองทัพไทย อยู่ในระดับใด 
1.2.2 ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ

กองทัพไทย อยู่ในระดับใด 
1.2.3 องค์การแห่งการเรียนรู้ด้านใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
 

1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กองบัญชาการกองทัพไทย  
1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการกองทัพไทย  
1.3.3 เพื่อศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ที ่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
  

1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้  
1.4.1 ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ

กองทัพไทย อยู่ในระดับมาก 
1.4.2. ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ

กองทัพไทย อยู่ในระดับมาก 
1.4.3 องค์การแห่งการเรียนรู้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการ

ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
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1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
1.5.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

1) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยสังเคราะห์จากแนวคิดของ ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter M. Senge, 
1990, pp. 3-7); เพดเลอร์ เบอร์กอย และบอยเดล (Pedler, Burgoyne & Boydell, 1991, p. 9); ไมเคิล 
เจ มาร์ควอร์ท (Michael J. Marquardt, 1994, pp. 132-158); เก็ปฮาร์ท และคณะ (Gephart, et al., 
1996, pp. 35-45) และวิจารณ์ พาณิช (2550, หน้า 167-168) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็น
บุคคลรอบรู้ ด้านการมีแบบแผนทางความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 

2) ศึกษาประสิทธิภาพการท างาน จากแนวคิดของ เฟรดเดอริก เฮิร์ซ เบิร์ก (Frederick 
Herzberg’s, 1959, pp. 113-115) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบต่องาน และด้านความก้าวหน้าในงาน 

1.5.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ

กองทัพไทย ประกอบด้วย 9 หน่วย คือ กองบังคับการ ส านักงานพัฒนาภาค 1-5 ส านักงานทหารพัฒนา 
ส านักงานสนับสนุน และหน่วยพัฒนาการพิเศษ ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 2,361 คน (กองก าลังพล หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา, 2559) 

2) กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ บุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามระดับชั้นยศ คือ นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหาร
ชั้นประทวน และพนักงานราชการ/ลูกจ้าง โดยก าหนดจ านวนตัวอย่างให้มีค่าความคลาดเคลื่อน
ของการสุ่มเท่ากับ .05 เมื่อใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ในการค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ที่ท าการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 342 คน 

1.5.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
1) ตัวแปรอิสระ เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการกองทัพไทย ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ ด้านการมีแบบแผน
ทางความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 

2) ตัวแปรตาม เกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบต่องาน และด้านความก้าวหน้าในงาน 
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1.5.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
การวิจัยเรื่อง องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ท าการวิจัยโดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ในระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 

1.6 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้  ในด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากแนวความคิดของ ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter M. 
Senge, 1990, pp. 3-7); เพดเลอร์ เบอร์กอย และบอยเดล (Pedler, Burgoyne & Boydell, 1991, p. 9); 
ไมเคิล เจ มาร์ควอร์ท (Michael J. Marquardt, 1994, pp. 132-158); เก็ปฮาร์ท และคณะ (Gephart, 
et al., 1996, pp. 35-45) และวิจารณ์ พาณิช (2550, หน้า 167-168) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ ด้านการมีแบบแผนทางความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 

ส่วนในด้านประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย ผู้วิจัยได้ใช้แนวความคิดของ เฟรดเดอริก เฮิร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg’s, 1959, 
pp. 113-115) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบต่องาน และด้านความก้าวหน้าในงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
                            ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย 
ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้  
2. ด้านการมีแบบแผนทางความคิด  
3. ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
4. ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
5. ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 

ประสิทธิภาพการท างานของ 
บุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการกองทัพไทย 
ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 

  1. ด้านความส าเร็จของงาน 
  2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
  3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  4. ด้านความรับผิดชอบต่องาน 
  5. ด้านความก้าวหน้าในงาน 
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1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 
1.7.1 องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง ลักษณะของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ

กองทัพไทย ที ่บุคลากรสามารถขยายศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื ่อง สามารถสร้างผลงาน
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เกิดรูปแบบการคิดใหม่ๆ หลากหลายมากมาย และบุคลากรมีอิสระที่จะสร้าง
แรงบันดาลใจ เป็นที่ซึ่งบุคลากรทุกคนต่างเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์การ 

1) การเป็นบุคคลรอบรู้ หมายถึง ลักษณะการเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ขององค์การได้ บุคลากร
ขององค์การที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้นมีลักษณะสนใจและใฝ่หาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 
มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพของตน มุ่งสู่จุดหมายและความส าเร็จที่ได้ก าหนดไว้ 

2) การมีแบบแผนทางความคิด หมายถึง แบบแผนทางจิตส านึกของบุคลากรในหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ที่สะท้อนถึงพฤติกรรมของบุคลากร องค์การแห่งการเรียนรู้
จะเกิดขึ้นเมื่อบุคลากรในองค์การมีแบบแผนทางจิตส านึกหรือความมีสติที่เอ้ือต่อการสะท้อนภาพที่ถูกต้อง
ชัดเจน และมีการจ าแนกแยกแยะโดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุงความถูกต้องในการมองโลกและปรากฏการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการท าความเข้าใจในวิธีการที่จะสร้างความกระจ่างชัดเพ่ือการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
หรือมีวิธีการที่จะสร้างความกระจ่างชัดเพื่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 

3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของบุคลากรในหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย องค์การแห่งการเรียนรู้จะต้องเป็นองค์การที่บุคลากรทุกคนได้รับ
การพัฒนาวิสัยทัศน์ของตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์รวมขององค์การ ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการรวมพลัง
ของบุคลากรที่มีความคาดหวังต่อความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าต่อไป ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน
ของบุคลากรทั้งองค์การ 

4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยอาศัยความรู้และความคิดของบุคลากรในการแลกเปลี่ยน
และพัฒนาความฉลาดรอบรู้และความสามารถของทีมให้บังเกิดผลยิ่งขึ้น เรียกว่า การอาศัยความสามารถ
ของบุคลากรแต่ละบุคคลเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมหรือคณะท างาน องค์การแห่งการเรียนรู้จะเกิดได้
เมื่อมีการรวมพลังของกลุ่มต่างๆ ภายในองค์การ เป็นการรวมตัวของทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเกิดจาก
การที่บุคลากรในทีมมีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กัน
อย่างสม่ าเสมอ 

5) การคิดอย่างเป็นระบบ หมายถึง กระบวนการคิดที่เป็นระบบของบุคลากรในหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นกระบวนการในการแสวงหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น มีแบบแผน ท าให้บุคลากรเห็นขั้นตอนของการพัฒนาของภาพรวมและส่วนย่อยด้วย 
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1.7.2 ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง ปัจจัยจูงใจที่ช่วยเสริมสร้างให้บุคลากรในหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ปฏิบัติงานที่มีเจตคติต่องานทางด้านบวกเป็นตัวกระตุ้น
ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1) ความส าเร็จของงาน หมายถึง บุคลากรในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทยมีความส าเร็จ ความสมหวังจากการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้และความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี และการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2) การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง บุคลากรในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับการยกย่องชมเชย ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจเมื่อปฏิบัติงาน
จนบรรลุผลส าเร็จ 

3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง บุคลากรในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย ได้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ มีความท้าทายน่าสนใจ งานที่ปฏิบัติพัฒนาความรู้
และเพ่ิมพูนประสบการณ์ ท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

4) ความรับผิดชอบต่องาน หมายถึง บุคลากรในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีอิสระเสรีในการตัดสินใจ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

5) ความก้าวหน้าในงาน หมายถึง บุคลากรในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้เลื่อนต าแหน่งหน้าที่
การงานที่สูงข้ึนตามความเหมาะสม 

1.7.3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย หมายถึง หน่วยงานหลัก
ทางทหารที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน และพื้นที่ เพื่อความมั่นคง ได้แก่  
ความมั่นคงทางสภาพสังคม โดยใช้โครงการพัฒนาที่หน่วยสนับสนุนให้กับประชาชน การปฏิบัติงาน
ของหน่วยที่บูรนาการการแก้ปัญหาส าคัญทางสังคม ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของชาติร่วมกับหน่วยงานราชการ
ที่เก่ียวข้อง ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ประชาชนในด้านความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และความมั่นคงในด้านพ้ืนที่ โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพของพ้ืนที่ให้เกื้อกูลต่อการป้องกัน
ประเทศ ทั้งในเรื่องเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ ากินน้ าใช้ ที่สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ ตลอดจน
การพัฒนาที่เกื้อกูลต่อการเป็นแหล่งเสบียงในสนามรบ ตั้งแต่ยามปกติ โดยแบ่งเป็น 9 หน่วยหลัก ได้แก่ 

1) กองบังคับการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (บก.นทพ.) กรุงเทพฯ 
2) ส านักงานพัฒนาภาค 1 (สนภ.1) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3) ส านักงานพัฒนาภาค 2 (สนภ.2) จังหวัดอุดรธานี 
4) ส านักงานพัฒนาภาค 3 (สนภ.3) จังหวัดเชียงใหม่ 
5) ส านักงานพัฒนาภาค 4 (สนภ.4) จังหวัดพัทลุง 
6) ส านักงานพัฒนาภาค 5 (สนภ.5) จังหวัดนครราชสีมา 
7) ส านักงานทหารพัฒนา (สทพ.) กรุงเทพฯ 
8) ส านักงานสนับสนุน (สสน.) กรุงเทพฯ 
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9) หน่วยพัฒนาการพิเศษ (นพศ.) กรุงเทพฯ 
1.7.4 บุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย หมายถึง ข้าราชการ 

และพนักงานราชการ/ลูกจ้าง สังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งแบ่งตาม
ระดับชั้นยศเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

1) นายทหารชั้นสัญญาบัตร หมายถึง นายทหารชั้นยศตั้งแต่ ร้อยตรี – พลเอก 
2) นายทหารชั้นประทวน หมายถึง นายทหารชั้นยศตั้งแต่ สิบตรี – จ่าสิบเอก 
3) พนักงานราชการ/ลูกจ้าง หมายถึง พนักงานและข้าราชการของหน่วยงานที่ไม่มียศ

ทางทหาร 
 

1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 
1.8.1 เพ่ือให้ทราบถึงระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
1.8.2 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
1.8.3 เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้

ในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
1.8.4 เพ่ือน าเสนอผลการค้นพบต่อกองบัญชาการกองทัพไทย และเป็นแนวทางในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานอื่นๆ ในกองบัญชาการกองทัพไทยต่อไป 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง “องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย” ผู้วิจัยขอเสนอเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 
2.1.1 ความเป็นมาขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
2.1.2 ความหมายเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 
2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 

2.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน 
2.2.1 ความหมายของประสิทธิภาพการท างาน 
2.2.2 ความส าคัญของประสิทธิภาพการท างาน 
2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

2.1.1 ความเป็นมาขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
การศึกษาค้นคว้าเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organization) เริ่มต้นเป็นครั้งแรกจาก

ผลงานของ คริส อาจิรีส (Chris Argyris) ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่สอนด้านการศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด และโดนัล ชอน (Donald Schon) ศาสตราจารย์ด้านปรัชญาแห่ง 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) โดยใช้ชื่อผลงานว่า Organization Learning: A Theory 
of Action Perspective ในปี ค.ศ. 1978 ผลงานของศาสตราจารย์ทั้งสองท่านนี้ถือเป็นต าราเล่มแรก
ขององค์การแห่งการเรียนรู้ และในต าราเล่มนี้ ใช้ค าว่า “organization learning” ซึ่งหมายถึง การเรียนรู้
ในองค์การ ต่อมาในปี ค.ศ. 1990 ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter M. Senge) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย 
MIT ได้ เขียนผลางานเผยแพร่เป็นหนังสือชื่อ  The fifth discipline: The art and practice of the 
learning organization (1990) โดยหนังสือเล่มนี้  ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter M. Senge) ได้ใช้ค าว่า 
“learning organization” ซึ่งหมายถึง องค์การแห่งการเรียนรู้ แทนค าว่า organization learning 
จึงกล่าวได้ว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organization) เกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1990 ต่อมาในปี 
ค.ศ. 1991 MIT ได้ก่อตั้ง Center for  Organization Learning ขึ้นที่ Sloan School of Management 
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MIT โดยปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter M. Senge) ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ และศูนย์นี้เป็นแหล่ง
เผยแพร่หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงในองค์การต่างๆ รวมทั้ง
มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้วย ท าให้ ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter M. Senge) และคณะ ซึ่งได้แก่ 
โรเบิร์ท ชาลรอทท์ ริชาร์ด บี รอสส์ ไบรอัน เจ สมิธ และอาร์ท ไคลเนอร์ (Roberts Charlotte, Richard 
B. Ross, Bryan J. Smith & Art Kleiner) ได้เสนอแนวปฏิบัติเพ่ือการส่งเสริมให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 
โดยเขียนผลงานเป็นหนังสือชื่อ The Fifth Discipline Field Book : Strategies and Tools For Building 
a Learning Organization ในปี ค.ศ. 1994 (แก้วตา ไทรงาม และคนอื่นๆ, 2548, หน้า 92-93) 

2.1.2 ความหมายเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้น

การพัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้น าในองค์การ ( leadership) และการเรียนรู้ร่วมกันของคน
ในองค์การ (team learning) เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ
ร่วมกัน และพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันซึ่งการมีองค์การ
แห่งการเรียนรู้นี้จะท าให้องค์การและบุคลากรมีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิผล 

ความหมายของค าว่า “องค์การแห่งการเรียนรู้” มาจากนักวิชาการหลายท่านซึ่งอาจจะมีมุมมอง
ที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยภาพรวมแล้วทุกคนต่างมองภาพความส าเร็จเป็นภาพเดียวกัน คือ ต้องการเห็น
บุคลากรทุกระดับในองค์การเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและ
รวบรวมไว้ ดังนี้ 

ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter M. Senge, 1990, p. 1) กล่าวไว้ว่า เป็นองค์การที่ซึ่งคนในองค์การ
ได้ขยายขอบเขตความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ 
เพ่ือน าไปสู่จุดหมายที่บุคคลระดับต่างๆ ต้องการอย่างแท้จริง เกิดมีความคิดใหม่ๆ และการแตกแขนง
ของความคิดได้รับการยอมรับเอาใจใส่ และเป็นองค์การที่ซึ่งบุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของวิธีการ
ที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งองค์การ  

เพดเลอร์, เบอร์กอย และบอยเดล (Pedler, Burgoyne & Boydell, 1991, pp. 1-2) ได้ให้
ความหมายของ “องค์การแห่งการเรียนรู้” ว่าเป็นองค์การที่เอ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่
สมาชิกทุกคน และมีการปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่มีลักษณะ
เอ้ือและกระตุ้นให้ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน 

ครามลิงเกอร์ (Kramlinger, 1992, p. 47) ให้ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ว่า เป็นองค์การ
ทีป่ระกอบด้วยโครงสร้างของปัจเจกบุคคลที่ซึ่งสมาชิกทุกระดับสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ อันจะน าไปสู่การเป็นอยู่ที่ดี และสอดคล้องกับพันธกิจขององค์การ 

กาวิน (Garvin, 1993, pp. 78-91) ได้ให้ความหมายของ “องค์การแห่งการเรียนรู้” ว่าเป็น
องค์การที่มีทักษะในการสร้าง การได้มา และการถ่ายโอนความรู้  และการน าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพ่ือสะท้อนถึงความรู้และความเข้าใจใหม่ๆ  
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วัตกิ้น และมาร์ซิก (Watkins & Marsick, 1993, p. 11) ได้ให้ความหมายของ “องค์การแห่ง
การเรียนรู้” ว่าเป็นองค์การที่ใช้คนในการสร้างความเป็นเลิศให้แก่องค์การ ขณะเดียวกันก็ใช้องค์การ
ในการสร้างความเป็นเลิศให้แก่คน โดยใช้การเรียนรู้เป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์ที่มีลักษณะต่อเนื่อง
และบูรณาการเข้ากับการท างานและมีการกระจายอ านาจให้แก่คนในองค์การ เ พ่ือกระตุ้นให้เกิด
ความร่วมมือ และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม รวมทั้งมีการเชื่อมโยง การพ่ึงพาทั้งในระดับบุคคล องค์การ
และชุมชน  

คิม ดี.เอช. (Kim D.H., 1993, p. 43) ได้ให้ความหมายของ “องค์การแห่งการเรียนรู้” ว่าเป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะความสามารถของสมาชิกในองค์การเพื่อน าองค์การไปสู่
การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล 

ดาวิด กาวิน (David Garvin’s, 1993, p. 261) ได้ให้ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ คือ 
องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การที่มีทักษะในการสร้างสรรค์ การได้มาซึ่งความรู้ การส่งผ่านความรู้ และ
การปรับพฤติกรรมองค์การ เพ่ือสะท้อนความรู้ใหม่ให้เกิดการหยั่งรู้ 

สมิธ, รอสส์, โรเบิร์ต และไคลเนอร์ (Smith, Ross, Roberts & Kleiner, 1994, p. 49) สรุปว่า 
“องค์การแห่งการเรียนรู้” เป็นกระบวนการในการทดสอบประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยน
ประสบการณ์เหล่านั้นให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่องค์การ โดยเป็นการตอบสนองต่อ
จุดมุ่งหมายหลักท่ีองค์การวางไว้ 

ดิกสัน (Dixon, 1994, p. 79) กล่าวว่า “organizational learning” เป็นความตั้งใจที่จะใช้
กระบวนการการเรียนรู้ในระดับบุคคล กลุ่ม และระบบ เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ ยนองค์การอย่างต่อเนื่อง
ในทิศทางท่ีจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน 

ดิกสัน (Dixon, 1994, p. 136) ได้สรุปนัยร่วมกันของนิยามต่างๆ ของ “องค์การแห่งการเรียนรู้” 
ได้ว่า นิยามเหล่านี้ต่างก็เชื่อว่าการมีความรู้ที่เพ่ิมขึ้นจะน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ดีขึ้น คุณภาพทักษะความรู้
ที่พนักงานมีจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ ท าให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ดี  
ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้มากขึ้นในการปฏิบัติงาน แนวคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้ยังให้ความส าคัญของระบบเปิด
ที่องค์การมีความสัมพันธ์กับภาวะแวดล้อม องค์การต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือความเจริญก้าวหน้า ปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลง การแข่งขันต่างๆ ให้ได้ องค์การในฐานะนิติบุคคลต้องมีการเรียนรู้โดยผ่านทีม องค์การ
แห่งการเรียนรู้ยังให้ความส าคัญกับการแบ่งปันความคิดร่วมกัน มีความเชื่อ ความเข้าใจ ความเห็นร่วมกัน
ที่ต้องมีการสืบค้น ตรวจสอบ และขยายความคิดความเชื่อเหล่านี้อยู่เป็นนิจ เพ่ือเกื้อหนุนการปฏิบัติการ
ขององค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น องค์การแห่งการเรียนรู้ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (proactive 
change) คาดคะเนต่อกระแสของความเปลี่ยนแปลงได้ทันการ มีการตรวจสอบความผิดพลาด ปรับแก้ไข
อยู่เป็นนิจ  

มาร์ควอร์ท และเรย์โนลด์ (Marquardt & Reynolds, 1994, p. 29) ได้ให้ความหมายของ 
“องค์การแห่งการเรียนรู้” ว่าเป็นองค์การที่มีบรรยากาศที่กระตุ้นการเรียนรู้ของบุคคล และกลุ่มให้เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วโดยใช้กระบวนการคิด วิพากษ์วิจารณ์ เพื่ อความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น มีวิธีการเรียนรู้
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ที่เป็นพลวัตโดยอาศัยการเรียนรู้ การจัดการ และการใช้ความรู้เป็นเครื่องมือไปสู่ความส าเร็จ ควบคู่ ไปกับ
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย   

ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, p. 45) ได้ให้ความหมายไว้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ 
หมายถึง องค์การที่ซึ่งสมาชิกได้พัฒนาขยายขีดความสามารถของตนเพ่ือการสร้างสรรค์ และการบรรลุ
เป้าหมายแห่งงานอย่างต่อเนื่อง สมาชิกขององค์การได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และองค์การเองได้มีการขยาย
ศักยภาพ เพ่ือการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง 

ไคลเนอร์ และคินิกกิ (Kreitner & Kinicki, 2001, p. 676) ให้ความหมายว่า เป็นองค์การ 
ที่มุ่งสร้าง จัดหา และกระจายความรู้ มุ่งท่ีจะต่อยอดของความรู้ให้เกิดข้ึนใหม่ตลอดเวลา 

เบลนชาร์ด และแทกเกอร์ (Blanchard & Thacker, 2007, pp. 44-45) ได้สรุปความหมาย
องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง การปรับปรุงขีดความสามารถขององค์การ และการตั้งเป้าหมาย
ในการเรียนรู้ขององค์การ เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้เป็นรายบุคคล เพื่อให้มีการเรียนรู้คงอยู่และกระจายไปทั่ว
ทั้งองค์การ เป็นการเพิ่มศักยภาพเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบเช่นนี้จะช่วยสนับสนุน
ให้พนักงานสร้างความรู้และถ่ายโอนความรู้ไปสู่ผู้อื่น และพนักงานจะปรับพฤติกรรมของตนเอง
ให้สอดคล้องกับความรู้ที่ได้รับเพ่ือท าให้องค์การมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น การสร้างองค์การ
แห่งการเรียนรู้เป็นงานที่ท้าทาย โดยองค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมี ระบบการบริหารที่ดีสนับสนุน
ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ตามความต้องการขององค์การ 

วิศิษฐ์ ชูวงษ์ (2540, หน้า 40) ได้สรุปว่า “องค์การแห่งการเรียนรู้” คือ องค์การที่มีความโดดเด่น
ทางด้านการเรียนรู้ในระดับที่สูง  เป็นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และการเรียนรู้นั้ นเป็นไป
โดยพร้อมเพรียงกันทั้งองค์การ  

จ าเรียง วัยวัฒน์ และเบญจมาศ อ่ าพันธุ์ (2540, หน้า 11) ได้กล่าวว่า องค์การเรียนรู้เป็นองค์การ
ที่มีการมุ่งเน้นในการกระตุ้น เร่งเร้า และจูงใจให้สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือขยายศักยภาพของตนเองและขององค์การในการที่จะลงมือปฏิบัติภารกิจ
นานัปการให้ส าเร็จลุล่วง โดยอาศัยรูปแบบของการท างานเป็นทีมและการเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจน
มีความคิดความเข้าใจเชิงระบบที่จะประสานกันเพ่ือให้เกิดเป็นความได้เปรียบที่ยั่งยืนต่อการแข่งขัน
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ตลอดไป 

ลักษณา หมื่นจักร (2540, หน้า 119) ได้สรุปจากแนวความคิดของ ไมเคิล เจ มาร์ควอร์ท 
(Michael J. Marquardt) ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ ( learning organization) มีความหมาย
อย่างเป็นระบบว่าเป็นองค์การที่ซึ่งเรียนรู้ในด้านต่างๆ อย่างเต็มสมรรถนะ สั่งสมการเรียนรู้และปรับเปลี่ยน
องค์การอย่างต่อเนื่องด้วยการแก้ไข จัดการ และใช้ความรู้เพื่อความส าเร็จขององค์การ เป็นองค์การ
ที่เพิ่มอ านาจให้บุคลากรเพื่อเรียนรู้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การเช่นเดียวกับการท างาน และ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดผลดีทั้งด้านการเรียนรู้และการเพ่ิมผลิตภาพ ซึ่งในทศวรรษนี้เราจะพบว่า องค์การ 
ที่ต้องการจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ต่างก็ให้ความส าคัญ
และความสนใจในการจัดตั้งและส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นอย่างมาก  
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เพราะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการส่ง เสริมการพัฒนาบุคลากรในองค์การอย่างได้ผลดีที่สุด
และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 

สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2543, หน้า 127) ได้ให้ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง 
องค์กรที่มีบุคลากรที่มีความสามารถในการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของตน มีรูปแบบการคิดใหม ่
มีการตั้งความมุ่งหวังไว้สูง โดยมีการเรียนรู้ การคิดการท าร่วมกันอย่างอิสระ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

วิจารณ์ พานิช (2545, หน้า 1) กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organization) 
เป็นองค์การที่ท างานและผลิตผลงานไปพร้อมๆ กับเกิดการเรียนรู้ สั่งสมความรู้ และสร้างความรู้
จากประสบการณ์ในการท างาน พัฒนาวิธีท างานและระบบงานขององค์การไปพร้อมๆ กัน 

เดชน์ เทียมรัตน์ และกานสุดา มาฆะศิรานนท์ (2545 , หน้า 11) ได้สรุปว่า องค์การเรียนรู้  
เป็นองค์การที่มีการมุ่งเน้นในการกระตุ้น เร่งเร้า และจูงใจ ให้สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือขยายศักยภาพของตนเองและขององค์การในการที่จะลงมือปฏิบัติ
ภารกิจนานัปการให้ส าเร็จลุล่วง โดยอาศัยรูปแบบของการท างานเป็นทีม และการเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจน
มีความคิดความเข้าใจเชิงระบบที่จะประสานกันเพ่ือให้เกิดเป็นความได้เปรียบที่ยั่งยืนต่อการแข่งขัน
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ตลอดไป 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549 , หน้า 53) ได้ให้ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
หมายถึง การสร้างองค์การเพ่ือให้พร้อมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยที่องค์การจะเปรียบเสมือน
บุคคลที่มีความจ าและสามารถเรียนรู้ได้ 

สายฝน เสกขุนทด (2549, หน้า 39) ได้ให้ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง 
องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การซึ่งสมาชิกในองค์การเพ่ิมขีดความสามารถของตนเองอย่ างต่อเนื่อง 
ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ เพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายที่บุคคลในระดับต่างๆ ต้องการ
อย่างแท้จริง เป็นองค์การที่ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นทีมเพื่อการเปลี่ยนแปลงความรู้และประสบการณ์
ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง 

กาญจนา โพธิบา (2553, หน้า 15) ได้ให้ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ไว้ว่า เป็นองค์การ
ที่สมาชิกในองค์การมีความตื่นตัวและมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
มีความคิดริเริ่มที่จะสร้างสรรค์สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับทีมงาน และองค์การมีกระบวนการท างาน
ที่เพียบพร้อมไปด้วยประสิทธิภาพ และมีผลการปฏิบัติงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิผล ซึ่งเป็นผลลัพธ์
ของความสัมพันธ์ของระบบความรู้ ความจ า การใช้ปัญญา และความทรงจ าที่ได้รับการพัฒนา แลกเปลี่ยน
อย่างต่อเนื่องในองค์การ โดยภาพรวมองค์การเป็นองค์การที่มุ่งแสวงหาความเป็นไปได้ และเปิดโอกาส
เพ่ือการพัฒนา เพ่ือความเติบโต และเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 

อาภรณ์ ล ามะนา (2553, หน้า 19-20) ได้ให้ความหมายไว้ว่า องค์การที่มีการด าเนินการ
ให้บุคคลมีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดเวลา เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนตนเอง และ
น าความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปถ่ายทอดให้บุคคลอ่ืนได้เกิดการรับรู้ในรูปแบบต่างๆ จนเกิดการเรียนรู้
ภายในองค์การอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์การอันน าไปสู่การสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

16 

สรุปได้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การที่สมาชิกปรารถนาในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง มีบรรยากาศที่เอ้ือให้บุคลากร กลุ่ม และทีมในองค์การได้พัฒนาการเรียนรู้ สนับสนุน
ความคิดสร้างสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ประสบการณ์จากทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
มีพลังร่วมในการท างานและการแก้ไขปัญหาขององค์การ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ มีระบบจัดการ
ความรู้ รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และการท างานได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการสร้าง
ค่านิยมเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและทดลองท าสิ่งใหม่ๆ สามารถแสดงศักยภาพเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ
ให้แก่องค์การ 

2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องขององค์การแห่งการเรียนรู้นั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านท าการศึกษา

และน าเสนอไว้ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้จาก
นักวิชาการ 5 แนวคิด คือ 

1) ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peters M. Senge, 1990, pp. 3-7) ได้แบ่งองค์ประกอบของแนวคิด
เรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้ออกเป็น 5 ประการ (the fifth discipline) ที่จะผลักดันและสนับสนุน
ให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้  

2) เพดเลอร์, เบอร์กอย และบอยเดล (Pedler, Burgoyne & Boydell, 1991, p. 9) 
ได้แบ่งองค์ประกอบของการเป็นองค์การหรือบริษัทแห่งการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ของบริษัทแห่ง
การเรียนรู้  

3) ไมเคิล เจ มาร์ควอร์ท (Michael J. Marquardt, 1994, pp. 132-158) มีแนวคิด
ในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระบบย่อย 

4) เก็ปฮาร์ท และคณะๆ (Gephart & others, 1996, pp. 35-45) มีความคิดเห็นว่า
แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ควรมีลักษณะที่ส าคัญ 5 ประการ 

5) วิจารณ์ พานิช (2550, หน้า 167-168) หลักส าคัญ 5 ประการของการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ และการเป็นบุคคลรอบรู้ 

ซ่ึงทั้ง 5 แนวคิดนี้สนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทั้งสิ้น โดยมีรายละเอียดแต่ละแนวคิด
ดังต่อไปนี้ 

แนวคิดหลักการพื้นฐาน 5 ประการ (the fifth discipline) ของ ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ 
ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter M. Senge, 1990, p. 3) ได้เสนอแนวความคิดของการสร้างองค์การ

แห่งการเรียนรู้ออกเป็น 5 ประการ ในหนังสือเรื่องวินัย 5 ประการพื้นฐานองค์การแห่งการเรียนรู้  
(the fifth discipline) ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ที่จะผลักดัน
และสนับสนุนให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ขึ้น ประกอบด้วย 

1) บุคคลรอบรู้ (personal mastery) คือ ลักษณะการเรียนรู้ของคนในองค์การซึ่งจะสะท้อน
ให้เห็นถึงการเรียนรู้ขององค์การได้ สมาชิกขององค์การที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้นจะมีลักษณะสนใจ
และใฝ่หาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตน มุ่งสู่จุดหมาย
และความส าเร็จที่ได้ก าหนดไว้ 
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การที่จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จะต้องเริ่มต้นที่บุคลากรในองค์การนั้นเป็นอันดับแรก 
บุคคลที่มีความต้องการจะเรียนรู้ เพ่ือยกระดับความสามารถของตนเองจะต้องมีแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ 
(achievement motivation) กล่าวคือ จะต้องมีความมั่นใจในตัวเอง มุ่งมั่นในหลักการของเหตุและผล 
เพ่ือผลักดันให้ตนเองพัฒนาเนื้อหาในหน้าที่ความรับผิดชอบและขยายขอบเขตความรู้ออกไป ระดับต่อมา
น าความรู้มาพัฒนาให้เป็นทักษะในการมองเห็นระบบองค์การที่ใหญ่ขึ้น มีขอบเขตกว้างขวางขึ้น
ด้วยการเชื่อมโยงตนเองเข้าสู่ระบบใหญ่ 

คุณสมบัติของบุคคลที่จะพัฒนาการเรียนรู้มีดังนี้ 
(1) การมีมาตรฐานในการท างานสูง (high standard, stretch targets) การตั้งเป้าหมาย

ในการท างานที่สูงขึ้นจะท าให้เกิดความพยายาม ความท้าทายที่จะท าให้ส าเร็จ ภายใต้ความพยายามจะท าให้
เกิดการค้นพบวิธีการใหม่ๆ เพ่ือกา้วไปสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นตลอดเวล 

(2) ความเต็มใจที่จะเรียนรู้ (willing to learn) การเรียนรู้ที่แท้จริงของบุคคลในองค์การ 
ก็คือ การเรียนรู้จากทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของตน เป็นการเรียนรู้โดยปริยาย 

(3) ความยืดหยุ่น (flexibility) คือ มีความสามารถจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ 
ได้ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการท างาน มีกลวิธีในการปรับแผนปฏิบัติงานตามปัจจัยต่างๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ละทิ้งเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(4) มีความคิดริเริ่ม ( initiative) เป็นคุณสมบัติของบุคคลที่องค์การในปัจจุบัน
ต้องการมากท่ีสุด ความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่สามารถใช้งานได้จริงส่วนใหญ่มาจากความเชี่ยวชาญ ความช านาญ
ในงานที่ท าอยู่เป็นประจ า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งสมาชิกในองค์การจะต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ 
และความช านาญเฉพาะตัวขึ้นโดยมุ่งสู่ “การเรียนให้รู้จริง” ในเรื่องหนึ่ง การรู้จริงจนเป็นผู้เชี่ยวชาญจะท าให้
สมาชิกองค์การสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ได้ และรู้ถึงผลลัพธ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อหน่วยงาน
หรือองค์การจึงสามารถป้องกันปัญหาล่วงหน้าหรือบริหารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ
จะท าให้เรามีวิสัยทัศน์ที่คมชัดมากขึ้น และสามารถจะรวบรวม พลังงานเพ่ือเน้นจุดเฉพาะเรื่องได้ เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบขององค์การ เพื่อมุ่งสู่จุดหมายได้อย่าง ต่อเนื่องและเต็มที่ แต่ในความเป็นจริงองค์การทั่วไป
มักจะไม่ให้โอกาสพนักงานในการพัฒนา “ความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว” องค์การจึงได้ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้เต็มที่ เมื่อเวลาผ่านไปความรู้ความสามารถของพนักงานที่มีมากมายเมื่อตอนเข้ามา
เป็นสมาชิกองค์การใหม่ๆ ก็ถูกท าลายจนเหลือน้อยลงทุกทีๆ จนกลายเป็น “ไม้ตายซาก” ในองค์การ 
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่าเสียดายยิ่ง 

2) แบบแผนความคิด (mental model) คือ แบบแผนทางจิตส านึกของคนในองค์การ
ซึ่งจะต้องสะท้อนถึงพฤติกรรมของคนในองค์การแห่งการ เรียนรู้ จะเกิดขึ้นได้เมื่อสมาชิกในองค์การ
มีแบบแผนทางจิตส านึกหรือความมีสติที่เอ้ือต่อการสะท้อนภาพที่ถูกต้องชัดเจนและมีการจ าแนกแยกแยะ
โดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุงความถูกต้องในการมองโลกและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการท าความเข้าใจ
ในวิธีการที่จะสร้างความกระจ่างชัดเพ่ือการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือมีวิธีการที่จะตอบสนอง
ความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏอยู่ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถทางความคิด  (mental ability) 
ไม่ผันแปรเรรวนหรือท้อถอยเมื่อเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ซึ่งการที่จะปรับ mental model ของคน
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ในองค์การให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องอาจจะใช้หลักการของศาสนาพุทธในการฝึกสติรักษาศีล และด ารงตน
อยู่ในธรรมะ 

เป็นการค้นหาความกระจ่างชัด การจ าแนกแยกแยะปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
การท าความเข้าใจ และการแปลความหมายต่างๆ เพ่ือการตัดสินใจและการกระท าของบุคคล 

 
ภาพ 2  กรอบความคิดของแบบแผนทางความคิด  
ที่มา: (วิชิต แสงสว่าง, 2555, หน้า 29) 

 
จากภาพ 2 แสดงกรอบความคิดของการมีแบบแผนทางคิดเป็นล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
(1) ข้อมูลในการคิดของบุคคลนั้นไม่สามารถคิดได้โดยไม่มีเนื ้อหาของการคิดได้  

เพราะการคิดเป็นกระบวนการจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ข้อมูลเกี่ยวกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม ข้อมูลทางวิชาการ เป็นต้น 

(2) คุณสมบัติที่เ อ้ืออ านวยต่อการคิดนั้นในภาพรวมแล้ว  ก็คือ การใฝ่เรียน ใฝ่รู้  
กระตือรือร้น ซึ่งเป็นวินัยข้อแรกของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้นั่นเอง 

(3) ทักษะในการคิด เป็นสิ่งจ าเป็นในการคิด โดยใช้ข้อมูลต่างๆ มาผ่านกระบวนการ
ทางความคิด ได้แก่ การสรุปความ (drawing conclusion) การให้ค าจ ากัดความ (defining) การวิเคราะห์ 
(analyzing) การผสมผสานข้อมูล (integrating) การสร้างองค์ความรู้ใหม่ (constructing) การค้นหาแบบแผน 
(finding patterns) การคาดคะเน (predicting) การตั้งสมมุติฐาน (formulating hypothesis) การทดสอบ
สมมุติฐาน (testing hypothesis) และการประยุกต์ใช้ความรู้ (applying) 

(4) ลักษณะการคิด จะเป็นตัวก าหนดทิศทางของการใช้ทักษะในการคิด เพ่ือน าไปสู่
บทสรุปต่อไป ได้แก่ 

ก. การคิดเชิงทวิลักษณ์ คือ การคิดแบบมองทั้งสองด้าน เช่น มองข้อดีและข้อเสีย 
มองรายได้และรายจ่าย เป็นต้น 

ข. การคิดแบบวิทยาศาสตร์ คือ การทดสอบสมมุติฐานโดยผ่านกระบวนการค้นหา
และวิจัยข้อมูล 

ค. การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลสืบเนื่องกันมา เป็นการมองย้อนกลับไปที่ต้นทาง
ของปัญหา  

ง. การคิดเชิงบวก คือการคิดแต่ในด้านดี ด้านที่เป็นประโยชน์ซึ่งเป็นรากฐาน
ของการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

จ. การคิดเชิงสร้างสรรค์ ท าให้ได้ความคิดที่มีลักษณะแตกต่างกัน และสามารถ
ได้รายละเอียดเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

 

ข้อมูล 
คุณสมบัติที่ 

เอ้ือต่อการคิด 
ทักษะ 
การคิด 

ลักษณะ 
การคิด 

 

บทสรุป 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

19 

(5) บทสรุป เป็นการน าผลกระบวนการด้านความคิดทั้งหมดมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
เช่น 

ก. การตัดสินใจว่าควรเชื่อหรือไม่ ควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ 
ข. การแก้ปัญหา ตัดสินว่าควรเลือกหรือไม่ เลือกวิธีการแก้ปัญหาแบบใด 
ค. การศึกษาวิจัย น าข้อมูลต่างๆ มาใช้สร้างความรู้ใหม่ 
ง. การริเริ่มสร้างสรรค์ น าความคิดไปใช้ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

โมเดลความคิดในมิติขององค์การแห่งการเรียนรู้ได้สนับสนุนให้มีการปรับกระบวนทัศน์ 
(paradigm shift) ใหม่เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน หรือการก้าวข้ามมาตรฐานเดิมให้ไปสู่มาตรฐานใหม่ 
การจะปรับกระบวนทัศน์ได้นั้นเป็นบทบาทของผู้บริหารที่จะต้องมีความใจกว้างและสร้างบรรยากาศ
ให้บุคลากรค้นพบแนวทางในการท าให้ทุกอย่างในองค์การดีขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ เป้าหมายที่รวมเป็นหนึ่งเดียว 
(วิชิต แสงสว่าง, 2555, หน้า 29-31) 

3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (shared vision) คือ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนทั้งองค์การ 
องค์การแห่งการเรียนรู้จะต้องเป็นองค์การที่สมาชิกทุกคนได้รับการพัฒนาวิสัยทัศน์ของคนให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์รวมขององค์การ ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการรวมพลังของสมาชิกที่มีความคาดหวังต่อความเปลี่ยนแปลง
และความก้าวหน้าต่อไปภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันของคนท้ังองค์การ 

การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะต้องมาจากการที่แต่ละคนฟังซึ่งกันและกัน โดยที่แต่ละคน
จะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล และให้เหตุผลซึ่งกันและกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากท าและสิ่งที่เป็นไปได้ 

วิสัยทัศน์จะไม่สามารถก าหนดขึ้นมาได้ถ้าวิสัยทัศน์นั้นไม่เป็นที่ยอมรับ หรือขัดแย้งกับ
ค่านิยม หรือวัฒนธรรมขององค์การ บุคลากรทุกคนในองค์การจะต้องได้รับการพัฒนาให้สามารถท าความเข้าใจ 
และมองภาพรวมของวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ขององค์การ 

จุดหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ ก็คือ การผลักดันให้ทุกคนมีข้อสัญญาหรือพันธกิจ
โดยอาศัยพ้ืนฐานจากการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

การสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การจะมีผู้บริหารเป็นอันดับแรก แต่วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
จะเป็นที่ยอมรับหรือไม่นั้นผู้บริหารจะต้องมีส่วนช่วยสานความคิดดังกล่าวให้ทุกคนในองค์การมีความรู้สึกร่วม
และผูกพัน มิใช่เป็นเพียงแต่การยินยอมเท่านั้น ซึ่งผู้บริหารจะด าเนินการได้ดังนี้ 

(1) ช่วยให้ข่าวสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายอย่างสม่ าเสมอ 
(2) ช่วยกระตุ้นเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความส าคัญอย่างไร 
(3) ช่วยจัดการให้บุคลากรได้มีโอกาสพบปะพูดคุยความในใจของเขา 
(4) ช่วยสนับสนุนและสร้างความม่ันใจ 
(5) ช่วยจัดหาทรัพยากรที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความกังวลของบุคลากร นั่นคือ เวลา เงิน 

การสนับสนุนด้านการจัดการ ความคาดหมายที่แจ่มชัด  เงื่อนไขต่างๆ ประกอบกับความใจกว้าง
ของผู้บริหารจะค่อยๆ สร้างความรู้สึกในความเป็นเจ้าของความคิดร่วมกัน ลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
จนในที่สุดวิสัยทัศน์ร่วมขององค์การจะมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นได้บ้าง มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 
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4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (team learning) คือ การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก
ในองค์การโดยอาศัยความรู้และความคิดของมวลสมาชิกในการแลกเปลี่ยน และพัฒนาความฉลาดรอบรู้
และความสามารถของทีมให้บังเกิดผลยิ่งขึ้น เรียกว่า การอาศัยความสามารถของสมาชิกแต่ละบุคคล 
องค์การแห่งการเรียนรู้จะเกิดได้เมื่อมีการรวมพลังของกลุ่มต่างๆ ภายในองค์การ เป็นการรวมตัว
ของทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเกิดจากการที่สมาชิกในทีมมีการเรียนรู้ร่วมกันมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็และประสบการณ์กันอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

ทีมแห่งการเรียนรู้นั ้นจะประกอบไปด้วยบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่พร้อมจะท างาน
ร่วมกันได้กับผู้อื่น แต่มิได้หมายความว่าคนทุกคนในองค์การจะมีความเหมาะสมที่จะท างานร่วมกันได้
ทุกคนกับทุกทีม ข้อเท็จจริงนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องยอมรับ เช่นเดียวกับความพยายามที่จะท าให้
ฟันเฟืองทุกตัวในเครื่องจักรเข้ากันได้ทั้งหมด ซึ่งมีความจ าเป็นน้อยกว่าความสามารถในการประกอบ
ฟันเฟืองทีละส่วนให้สามารถเดินเครื่องจักรทั้งเครื่องให้ท างานได้ 

ความสามารถในการปรับกระบวนทัศน์เรื่องการปรับโครงสร้างขององค์การเพ่ือลดสาย
การบังคับบัญชา จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการสร้างทีมเชิงพลวัต (group dynamic) ที่ประกอบไปด้วย
บุคคลผู้รอบรู้ครอบคลุมในศาสตร์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น 

(1) การจัดทีมที่มีลักษณะเชิงแบนราบ ขนาดของทีมจะขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา
และภารกิจ ในระบบราชการ หมายถึง ทีมท างานที่มีลักษณะถาวร มีระยะเวลาที่แน่นอน ลักษณะที่ส าคัญ
ก็คือ สายการบังคับบัญชาจะเป็นแบบแนวราบเท่ากันหมด 

(2) การจัดทีมท่ีมีลักษณะแบบเมตริก ภายใต้แบบจ าลองนี้คนแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่ม
จะอยู่ภายใต้โครงสร้างการก ากับดูแลและควบคุมโดยเจ้านายหลายคน จะท าให้เกิดความยืดหยุ่นสูงสุด คือ
เป็นทั้งโครงสร้างองค์การขนาดเล็กที่ซ่อนอยู่ในขนาดใหญ่ และเป็นสายบังคับบัญชาแบบรวมศูนย์
และกระจายอ านาจไปพร้อมๆ กัน 

ทั้งสองแบบนี้เป็นเพียงตัวอย่างของการเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับโครงสร้างที่ได้รับ
ความนิยมในเรื่องของทีมท างาน ซึ่งแต่ละรูปแบบก็มีจุดอ่อน จุดแข็งแตกต่างกันออกไป ซึ่งรูปแบบ
โครงสร้างของทีมจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบเพื่อสร้างความเชื่อถือ สร้างขวัญ
และก าลังใจของทีมงาน 

ทีมแห่งการเรียนรู้จะต้องอาศัยระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ประสิทธิภาพและความสามารถของทีม 

(1) ระบบข้อมูลข่าวสาร การกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญขององค์การ
แห่งการเรียนรู้ ระบบข้อมูลขององค์การ หมายถึง วิถีทางที่จะให้บุคลากรได้รับรู้ข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่สามารถท าให้ทีมงานน ามาใช้เพื่อการตัดสินใจท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ระบบของการฝึกอบรม การฝึกอบรมก็เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญส าหรับการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน การขาดการฝึกอบรมเป็นสาเหตุแห่งความล้มเหลวของการพัฒนา
องค์การ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องการปรับโครงสร้างของกรมให้แบนลงก็มี
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ความจ าเป็นจะต้องมีการฝึกอบรมข้ามหน่วยงานด้วย เพ่ือหน่วยงานที่ถูกกระจายออกจะได้สามารถสนอง
ต่อภารกิจใหม่ได้ 

สรุปได้ว่าทีมแห่งการเรียนรู้ ก็คือ ทีมที่อาศัยสารสนเทศเพ่ือท างานในกลุ่มคนที่มาจาก
หลายๆ ฝ่ายงาน และมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งความรู้ใหม่จากการปฏิบัติก็จะกลับสู่ระบบ
ข้อมูลข่าวสารเป็นวงจรต่อไป 

5) การคิดอย่างเป็นระบบ (systems thinking) คือ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
เป็นกระบวนการในการหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเห็นแบบแผน เห็นขั้นตอนของการพัฒนา คือ 
เห็นทั้งป่าและเห็นต้นไม้แต่ละต้นด้วย (see wholes instead of part, see the forest and the trees) 

ทั้ง 5 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น จะหล่อหลอมองค์การให้ประสบความส าเร็จได้ขึ้นอยู่กับการคิด
เชิงระบบ ซึ่งเป็นการใช้ทีมแห่งการเรียนรู้น ามาใช้กระบวนการทางความคิดที่เป็นรูปแบบ หรือโมเดล
ของความคิด (mental models) เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมขององค์การต่อไป 

 
 
 

 
 
 
 
ภาพ 3  กระบวนการคิดเชิงระบบ 
ที่มา: (วิชิต แสงสว่าง, 2555, หน้า 33) 

 
ภาพ 3 แสดงให้เห็นถึงการใช้เนื้อหา (contents) อันได้แก่ ข้อมูลข่าวสารที่องค์การรวบรวมไว้

น ามาผ่านขั้นปฏิบัติการ (operations) หมายถึง กระบวนการคิดต่างๆ ที่องค์การมีความ ช านาญ เช่น 
การท าความเข้าใจ การหาข้อสรุป การประเมินค่า ซึ่ งในขั้นปฏิบัติการนี้ทีมแห่งการเรียนรู้เป็นผู้ปฏิบัติ
โดยผลผลิตจะได้แก่วิธีการแก้ปัญหา การประยุกต์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งภายหลังจะน าข้อมูลทั้งหมด
ย้อนกลับมาเก็บไว้ในรูปของเนื้อหา/ข้อมูลข่าวสารขององค์การที่พร้อม จะมีการถ่ายโอนให้ทุกทีมงาน
ภายในองค์การเป็นวงจรต่อไป แม้ว่าผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์การต่างๆ จะมีความเก่ง และ
มีความสามารถในการคิดก็ตาม แต่องค์การจ านวนมากก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ สาเหตุส าคัญประการหนึ่ง 
ก็คือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานยังคิดกันไม่เป็น คือยัง ไม่รู้จักการคิดอย่างเป็นระบบ ยังคงมองแบบแยกส่วน 
(มองไมเ่ห็นภาพรวม) และอ่านสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ออก หรือตามโลกแห่งความก้าวหน้า
ไม่ทัน (วิชิต แสงสว่าง, 2555, หน้า 33) 

องค์การที่จะประสบความส าเร็จ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจะต้องพัฒนาความสามารถใน 
“ความคิดเชิงระบบ” คือ มีความสามารถในการมองแบบองค์รวม (holism) มีความสามารถในการวิเคราะห์
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของปัจจัยต่างๆ และมีความสามารถในการวิเคราะห์เชิง โครงสร้าง ผู้บริหาร 

เนื้อหา 
contents 

ปฏิบัติการ 
operations 

ผลการผลิต 
output 

 

ข้อมูลย้อนกลับ 
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และผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้ว่าองค์ประกอบต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน 
หัวหน้างาน ผู้บริหารหน่วยงาน เครื่องจักรอุปกรณ์ เป็นต้น ล้วนแต่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน ผลของ
การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบใดๆ จะส่งผลให้องค์ประกอบอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
การที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์การหรือพฤติกรรมส่วน บุคคลจึงต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง (structure) 
หรือสภาพแวดล้อมขององค์การด้วยเช่นกัน 

แนวคิดบริษัทแห่งการเรียนรู้ (the learning company) ของ เพดเลอร์ เบอร์กอย และบอยเดล  
เพดเลอร์ เบอร์กอย และบอยเดล (Pedler, Burgoyne & Boydell, 1991, p. 9) กล่าวถึง

ลักษณะที่เหมาะสมของการเป็นบริษัทแห่งการเรียนรู้ (the learning company) ว่ามีองค์ประกอบ
ของการเป็นองค์การหรือบริษัทแห่งการเรียนรู้ควรแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านกลยุทธ์ (strategy) 
(1) ใช้การเรียนรู้เป็นกลยุทธ์ขององค์การ (learning approach to trategy) ปกติแล้ว

บริษัทจะปรับแต่งทิศทางและกลยุทธ์ไปในทิศทางที่ เหมาะสม การก่อรูปของนโยบายและกลยุทธ์
จะเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วย ในขณะเดียวกันเสมือนเป็นการทดลองทางการบริหาร แผนธุรกิจถูกเกี่ยวข้อง
และปรับแต่งอยู่ตลอดเวลาที่น าไปใช้การทดลองในเรื่องเล็กๆ และให้มีการสะท้อนข้อมูลกลับกันถูกสร้าง
ในกระบวนการวางแผนเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

(2) มีการสร้างนโยบายแบบมีส่วนร่วม (participative policy making) สมาชิกทุกคน
มีส่วนร่วมในการก่อตัวของนโยบายและกลยุทธ์ นโยบายมีนัยส าคัญที่มีอิทธิพลในมุมมองของการเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งความผูกพันที่จะอยู่เหนือความแตกต่างและการท างานที่อาจสร้างความขัดแย้ง 
นโยบายต้องสะท้อนค่านิยมของสมาชิกทุกคนไม่ใช่แต่ของผู้บริหารระดับสูง 

2) ด้านการมองภายในองค์การ (looking in) 
(1) การให้ข่าวสารข้อมูล (information) ถูกใช้ส าหรับการท าความเข้าใจกัน ไม่ใช่

เพื่อให้รางวัลหรือลงโทษ เทคโนโลยีสารสนเทศถูกใช้สร้างฐานข้อมูลและระบบการสื่อสารที่ช่วยทุกคน
ให้เข้าใจว่าก าลังจะไปทางไหน คนสามารถได้รับการสะท้อนข้อมูลว่าการท างานของตนเป็นอย่างไร ท าให้
เข้าใจว่าธรรมชาติและนัยส าคัญของความแปรปรวนของระบบและการแปลความข่าวสารสอดคล้องกัน 
เทคโนโลยีสารสนเทศถูกใช้สร้างฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่ช่วยให้เข้าใจว่าอะไร
ก าลังด าเนินอยู่และการตัดสินใจที่ดีควรเป็นอย่างไร 

(2) การสร้าง การตรวจสอบ และควบคุม (formative accounting and control) 
ระบบของการตรวจสอบงบประมาณและการรายงานถูกจัดขึ้นเพ่ือช่วยในการเรียนรู้ ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบทรัพยากรของตนเอง พนักงานบัญชีและการเงินมีฐานะเป็นที่ปรึกษา  และ
ให้ค าแนะน า ระบบควบคุมถูกออกแบบและด าเนินไปเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ระบบการเงิน
กระตุ้นหน่วยงานและบุคคลให้เสี่ยงกับการลงทุน 

(3) การแลกเปลี่ยนภายใน (internal exchange) แผนกผลิตงานมองว่าแผนกอ่ืนๆ 
เป็นลูกค้าและผู้จัดหาวัตถุดิบที่เจรจาและมีข้อตกลงกันเรื่องคุณภาพ ราคา และการส่งมอบ แต่ละแผนก
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าภายในเหล่านี้ และยังคงตระหนักถึงความต้องการขององค์การโดยรวมด้วย 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

23 

ผู้จัดการกระตุ้นการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการท าสัญญา มากกว่าจะควบคุมแบบใช้อ านาจบังคับ
บัญชา แผนกผลิตงานสามารถพูดอย่างอิสระและตรงไปตรงมากับแผนกอ่ืนๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนและให้ความช่วยเหลือ 
รวมทั้งสามารถที่จะริเริ่มด้วยตนเองได้ 

(4) การให้รางวัลอย่างยืดหยุ่น (reward flexibility) สมมติฐานขัน้พ้ืนฐานและค่านิยม
ภายใต้ระบบรางวัลตอบแทนถูกใช้และแบ่งปันกันในองค์การ โดยศึกษาเรื่องธรรมชาติของรางวัล
อย่างลึกซึ้งและระบบรางวัลแบบมีตัวเลือกถูกทดสอบ อภิปราย  และทดลองใช้รูปแบบการท างาน
แบบยืดหยุ่นท าให้คนมีการเข้าร่วมและความคาดหวังเกี่ยวกับรางวัลแตกต่างกัน ทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับ
การก าหนดธรรมชาติและรูปแบบของระบบการให้รางวัลทั้งหมด 

3) ด้านโครงสร้าง (structures) 
โครงสร้างที่กระจายอ านาจ (enable structure) บทบาทและอาชีพเป็นโครงสร้าง

ที่มีความยืดหยุ่น เป็นไปเพื่อการทดลองการเติบโตและการปรับตัว การประเมินผลการปฏิบัติงานถูกใช้
ในการเรียนรู้และพัฒนามากกว่าเพื่อให้รางวัลหรือลงโทษ แผนกผลิตงานและแผนกอื่นๆ ถูกมองว่า
เป็นโครงสร้างชั่วคราวที่สามารถยืดหยุ่นในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลง มีกฎระเบียบ และกระบวนการ
แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้บ่อยๆ ภายหลังการทบทวนและอภิปรายซึ่งเป็นการทดลองรูปแบบโครงสร้างใหม่ 

4) ด้านการมองภายนอก (looking out) 
(1) พนักงานเป็นเสมือนผู้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (boundary workers as environmental 

scanner) เป็นส่วนหนึ่งของงานของทุกคนที่จะรวบรวมน ากลับมา และรายงานข่าวสารเกี่ยวกับ
สิ่งที่เกิดภายนอกบริษัท การประชุมทุกครั้งในบริษัทตามปกติจะร่วมกันทบทวนว่าอะไรก าลังเป็นไป
ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีการพบกับกลุ่มตัวแทนหรือลูกค้า ผู้จัดหา สมาชิก ชุมชนและหาว่าอะไร
ส าคัญส าหรับเขา มีระบบและกระบวนการส าหรับแบ่งปันข้อมูลข่าวสารจากภายนอกบริษัท รับรู้
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ การตลาด เทคโนโลยี สังคม การเมือง และแนวโน้มของโลก 
รวมทั้งทดสอบว่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของเราอย่างไร 

(2) การเรียนรู้ข้ามองค์การ (inter-company learning) มีการพบกับคู่แข่งเพ่ือแบ่งปัน
ความคิดและข้อมูลข่าวสารเป็นประจ า คนจากบริษัทมีความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนทางธุรกิจ รวมทั้งผู้จัดหา
ลูกค้าและคู่แข่ง โดยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เหตุการณ์ต่างๆ ร่วมกันกับผู้จัดหา ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อ่ืนๆ และมีความผูกพันในการร่วมมือกับผู้จัดหา ลูกค้า และคู่แข่ง เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่ๆ 
ใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ 

5) ด้านโอกาสในการเรียนรู้ (learning opportunities) 
(1) บรรยากาศการเรียนรู้ (learning climate) ทุกคนในบริษัทจะช่วยเหลือ สนับสนุน

และสนใจในบทเรียน คนใช้เวลาในการตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองปฏิบัติเพ่ือวิเคราะห์ และเรียนรู้จาก
บทเรียน มีทัศนคติทั่วไปของการปรับปรุงอย่างต่อ เนื่อง นั่นคือ การพยายามเรียนรู้และท าให้ดีขึ้น 
ความแตกต่างของทุกคนในองค์การถูกมองว่าเป็นคุณค่าที่ดีที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ 
เมื่อคุณต้องการรู้บางสิ่งก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่จะถามจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ต้องการหรือได้รับ
ความช่วยเหลือ 
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(2) การพัฒนาตนเองของทุกคน (self - development for all) มีงบประมาณ
ส าหรับการพัฒนาตนเอง โดยแต่ละคนสามารถตัดสินใจได้ว่าการฝึกอบรมและพัฒนาอะไรที่ต้องการ 
ค าแนะน าที่เหมาะสมและถูกกระตุ้นให้รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง ทรัพยากรในการพัฒนาตนเอง
มีประโยชน์ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วย นั่นคือ มีโอกาส วัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรมาก
ที่สามารถใช้ประโยชน์ส าหรับการเรียนรู้ที่เปิดให้เข้าถึงได้ง่ายทั่วทั้งบริษัท การขยายตัวของความจ าเป็น
ในการเรียนรู้ของบุคคลมาจากการประเมินผลและการวางแผนอาชีพ 

สรุปได้ว่า การปรับเปลี่ยนลักษณะของหน่วยงานหรือบริษัทที่จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น
ต้องมีองค์ประกอบที่ควรจะพัฒนาใน 5 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการมองภายในองค์การ ด้านโครงสร้าง
องค์การ ด้านการมองภายใน และด้านโอกาสในการเรียนรู้ ซึ่งการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยนั้น บุคลากรภายในองค์การต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
วัฒนธรรมภายในองค์การ มีการก าหนดกลยุทธ์และโครงสร้างองค์การที่ทันสมัยและมีความยืดหยุ่นมากข้ึน 

แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ของ มิเชล เจ มาร์ควอร์ท (Michael J. Marquardt, 1994) 
ไมเคิล เจ มาร์ควอร์ท และเรโนลย์ (Michael J. Marquardt & Reynolds) พบว่า ลักษณะ

องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่ งของ the systems-linked organization model (Michael J. 
Marquardt & Reynolds, 1994, pp. 132-158) ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็น 5 ระบบย่อย ที่มีความสัมพันธ์
เชื่อมต่อและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 4  องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้  
ที่มา: (Michael J. Marquardt, 1994, p. 21) 
 

องค์การซึ่งมีบรรยากาศของการเรียนรู้รายบุคคลและกลุ่ม มีวิธีการเรียนรู้ที่เป็นพลวัต มีการสอน
คนของตนเองให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อช่วยให้เข้าใจในสรรพสิ่ง สามารถเรียนรู้ จัดการ และ
ใช้ความรู้เป็นเครื่องมือไปสู่ความส าเร็จควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยองค์ประกอบ
ของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มี 5 องค์ประกอบ (Michael J. Marquardt & Reynolds, 1994, 
pp. 132-158) ได้แก่ 

องค์ประกอบที่  1 การเรียนรู้  (learning) หรือพลวัตการเรียนรู้  (learning dynamics) 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

การเรียนรู้ 

องค์การ คน 

ความรู้ เทคโนโลยี 
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1) ระดับการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ระดับบุคคล การเรียนรู้ระดับกลุ่ม และการเรียนรู้
ระดับองค์การ มีระดับดังนี้ ระดับการเรียนรู้ บุคคลเรียนรู้ ทีมเรียนรู้ การเรียนรู้ข้ามสายงาน องค์การ
แห่งการเรียนรู้เรื่องภายในองค์การเรียนรู้ภาวะแท้จริงภายนอก องค์การเรียนรู้อนาคตและโอกาสธุรกิจ 
องค์การน าความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ 

2) ประเภทของการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้จากการปรับตัว การเรียนรู้จากการคาดการณ์ 
การเรียนรู้เพ่ือเรียนรู้ และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

3) ทักษะการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
(1) บุคคลรอบรู้ (personal mastery) หมายถึง การเรียนรู้ของบุคลากรจะเป็นจุดเริ่มต้น 

คนในองค์การจะต้องให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ฝึกฝน ปฏิบัติ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต 
(lifelong learning) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ 

(2) แบบแผนทางความคิด (mental model) หมายถึง แบบแผนทางความคิด 
ความเชื่อ ทัศนคติ แสดงถึงวุฒิภาวะ (emotional quotient, EQ) ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์ 
กลายเป็นกรอบความคิดที่ท าให้บุคคลนั้นๆ มีความสามารถในการท าความเข้าใจ วินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม  

(3) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (shared vision) หมายถึง การสร้างทัศนคติร่วมของคน
ในองค์การให้สามารถมองเห็นภาพและมีความต้องการที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นเรื่องของการ 
“รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” ซึ่งจะท าให้องค์การมีพลังมากอย่างไม่น่าเชื่อ เกิดปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่ท าให้
สมาชิกขององค์การท างานในลักษณะ “ทุ่มเทใจ” ต่อองค์การ เนื่องจากวิสัยทัศน์ร่วมเข้าไปกระทบใจ 
ความเชื่อ ค่านิยม ความใฝ่ฝันในชีวิตของคนในองค์การ วิสัยทัศน์ร่วมไม่ใช่ข้อตกลงที่ก าหนดโดยผู้มีอ านาจ
แล้วท าให้สมาชิกขององค์การยอมรับ แต่เป็นข้อตกลงที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจนทุกคนเห็นพ้องต้องกัน 
โดยที่วิสัยทัศน์ส่วนบุคคลของสมาชิกแต่ละคนไม่จ าเป็นจะต้องเหมือนกันทั้งหมด กระบวนการก าหนด
วิสัยทัศน์ร่วมด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง และวิสัยทัศน์ร่วมก็มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ คล้ายกับ
วิสัยทัศน์เป็นสิ่งมีชีวิต เป็นเครื่องมือต่อการเรียนรู้ในระดับบุคคลและระดับองค์การ และเป็นเครื่องมือ
สร้างความกระตือรือร้น สร้างพลังร่วมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด วิสัยทัศน์เชิงบวก คือ ภาพในอนาคตที่เราต้องการ 
วิสัยทัศน์เชิงลบ คือ ภาพในอนาคตที่เราไม่ต้องการ เป็นการใช้พลังแห่งความกลัวเป็นเครื่องขับเคลื่อน
องค์การ มีข้อจ ากัด คือ มักด ารงอยู่เป็นช่วงสั้นๆ ไม่ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อองค์การ ในขณะที่
วิสัยทัศน์เชิงบวกใช้พลังแห่งแรงบันดาลใจเป็นเครื่องขับเคลื่อน สร้างความเจริญก้าวหน้าและการเรียนรู้ได้
ตลอดไปไม่มีวันจบ 

(4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (team learning) หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก
ในลักษณะกลุ่มหรือทีมงาน เป็นเป้าหมายส าคัญที่จะต้องท าให้เกิดขึ้นเพ่ือให้มีการถ่ายทอดความรู้ และ
ประสบการณ์กันอย่างสม่ าเสมอ องค์การและสมาชิกขององค์การยังคงด ารง ความแตกต่างหลากหลายอยู่ 
แต่ใช้พลังทั้งหมดมุ่งเป้าไปสู่การท าความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น และพันธกิจร่วมกัน จึงเกิดพลัง
จากการเสริมแรงได้อย่างไม่น่าเชื่อ พลังแห่งการเสริมแรงจะไม่เข้มแข็งมากหากสมาชิกขององค์การไม่มี
ความแตกต่างหลากหลาย นี่คือ คุณค่าของความแตกต่างหลากหลายต่อการสร้างพลังร่วมให้แก่องค์การ 
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การเรียนเป็นทีมและการท างานเป็นทีมหมายความว่าสมาชิกของทีมมีความต้องการซึ่งกันและกัน แต่ละคน
มีอิสระเป็นตัวของตัวเองไปพร้อมๆ กับมีความต้องการพ่ึงพาเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยตระหนักว่าถ้าเรียนรู้
หรือท างานเดี่ยวๆ ตนเองอาจเรียนรู้หรือท างานได้ผลเท่ากับ 1 หน่วย แต่ถ้าเรียนหรือท างานเป็นทีมตนเอง
จะเรียนรู้หรือผลิตผลงานได้ 1.1 หน่วย หรืออาจสูงถึง 1.5 หน่วย หรือในสถานการณ์พิเศษอาจได้ถึง 
2-3 หน่วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (dialogue) มีเป้าหมายเพ่ือหาแนวความคิดใหม่ๆ กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเน้นการน าเสนอความคิดเห็นหลายๆ แบบพร้อมทั้งค าอธิบาย ในขณะที่การอภิปราย
โต้แย้ง (discussion) มีเป้าหมายเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง กระบวนการ
อภิปรายโต้แย้งจึงประกอบด้วย การน าเสนอแนวความคิด หรือแนวทาง และการอภิปรายปกป้อง
แนวความคิดของตน 

(5) การคิดอย่างเป็นระบบ (system thinking) หมายถึง การที่คนในองค์การ
มีความสามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธ์กันเป็นระบบโดยรวม (total system) 
ได้อย่างเข้าใจ แล้วสามารถมองเห็นระบบย่อย (subsystem) ที่จะน าไปวางแผนและด าเนินการ
ท าส่วนย่อยๆ นั้นให้เสร็จทีละส่วน 

องค์ประกอบที่  2 องค์การ (organization) หรือการปรับเปลี่ยนองค์การ (organization 
transformation) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) วิสัยทัศน์ (vision)  
สาเหตุที่ส าคัญของการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์การแห่งการเรียนรู้ เนื่องจาก

การที่สมาชิกในองค์การได้น าเสนอความหวังและความฝัน โดยก าหนดความหมายและคุณค่าในสิ่งที่ต้อง
กระท าบนเป้าหมายที่ไม่ยึดติดกับสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และต้องตั้งเป้าหมายให้สูงเพ่ือเป็นเครื่องชี้น า
ในการรักษากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นด้านการพัฒนา ท าให้เกิดการเรียนรู้แบบมุ่งสร้าง (generative 
learning) โดยคิดและมองให้ลึกลงไป นอกจากนั้นยังชี้น าความคิดและการวางแผนกลยุทธ์ด้วยกระบวนการ
ให้ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ลูกค้า หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น ได้มาร่วมพัฒนาวิสัยทัศน์
ร่วมกัน รวมทั้งเพ่ือที่จะได้ทราบว่ามีความรู้ (knowledge) อะไรบ้างที่องค์การจะต้องจัดเก็บ (storage) 
และต้องถ่ายโอนไป (transferred) และการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันยังเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการเสี่ยง (risk 
taking) การทดลอง (experiment) ในการพยายามหาวิธีการใหม่ๆ ที่จะท าให้องค์การประสบผลส าเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ที่ร่วมคิดร่วมท า 

ซึ่งวิสัยทัศน์นี้เป็นความคิดเห็นร่วมกันของคนในองค์การเพ่ือสนับสนุนสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต ซึ่งรวมถึงพันธกิจ (mission) และจะเป็นแรงผลักดันให้การปฏิบัติงานมุ่งสู่เป้าหมายอย่างมี
เจตจ านงอย่างผูกพัน การเน้นและใช้พลังงานในการเรียนรู้ไปยังเรื่องที่เป็นทิศทางที่ต้องการร่วมกัน
ทั้งองค์การบนพ้ืนฐานของค่านิยม ปรัชญา ความคิด ความเชื่อคล้ายคลึงกัน ส่งผลให้มีการร่วมท ากิจกรรม
ที่มีจุดหมายเดียวกันในท่ีสุด 

2) วัฒนธรรมองค์การ (culture) 
องค์การต่างๆ มีวิถีทางระหว่างความเชื่อ ความคิด และการปฏิบัติที่สังเกตได้ชัดเจน

จากสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น วีรบุรุษ (hero) พิธีกรรม อุดมการณ์และค่านิยม ซึ่งรวมเรียกว่า วัฒนธรรมองค์การ 
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วัฒนธรรมขององค์การส่วนใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งของการไม่เรียนรู้ เช่น ปฏิเสธการเรียนรู้ การเสี่ยง
หรือความพยายามต่อวิธีการใหม่ๆ และการแบ่งปันการเรียนรู้ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อที่จะเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ค่านิยม วัฒนธรรมต่างๆ ดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากการที่ค่านิยมเป็นอิทธิพล
ในการผลักดันให้องค์การบรรลุวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์การที่ประสบความส าเร็จจะมีระบบ
ของค่านิยมต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับดังกล่าว ได้แก่ 

(1) บรรยากาศองค์การที่ซึ่งให้คุณค่าและรางวัล (valued and rewarded) 
(2) มีการแบ่งปันความรับผิดชอบเพื่อการเรียนรู้อย่างทั่วถึงมีความไว้วางใจ และ

ความคล่องตัว (trust and autonomy) 
(3) ให้ผลตอบแทนส าหรับนวัตกรรมใหม่ การทดลอง และความเสี่ยง (risk taking) 
(4) การสนับสนุนด้านงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาของพนักงาน 
(5) ความหลากหลาย (diversity) และการสร้างสรรค์ความร่วมมือ 
(6) ข้อผูกพันในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง 
(7) การตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและภาวะยุ่งเหยิง (chaos) 
(8) คุณภาพชีวิตการท างาน (quality of work life) 

3) กลยุทธ์ (strategy) 
กลยุทธ์ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเริ่มต้นในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งกลยุทธ์

ดังกล่าว ได้แก่ 
(1) สานความส าเร็จของบุคคลและธุรกิจเข้ากับการเรียนรู้องค์การอย่างกว้างขวาง 
(2) สร้างการเรียนรู้เข้าไปในการปฏิบัติการและกิจกรรมขององค์การ 
(3) เชื่อมนโยบายต่างๆ ในการจัดคนในองค์การไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(4) ตระหนักและให้รางวัลต่อการเรียนรู้ 
(5) วัดผลและเผยแพร่ผลกระทบ รวมทั้งประโยชน์ต่างๆ ที่องค์การจะได้รับ 
(6) สร้างโอกาสในการเรียนรู้ 
(7) ให้เวลาในการเรียนรู้ 
(8) สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และช่องว่างส าหรับการเรียนรู้ 
(9) ท าให้เกิดการเรียนรู้งานให้มากท่ีสุด 

4) โครงสร้าง (structure) 
บุคลิกลักษณะทางโครงสร้างขององค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ความยืดหยุ่น  

ความเปิดเผย เสรีภาพ และโอกาส โครงสร้างขององค์การเป็นความจ าเป็นพื้นฐานไปสู่การเรียนรู้  
หลักที่จะขับเคลื่อนองค์การจะอยู่ที่เสรีภาพ การสนับสนุน และแหล่งทรัพยากรที่สมาชิกจ าเป็นต้องได้รับ
สิ่งเหล่านี้ โดยที่ชิ้นงาน ความต้องการ และความเปลี่ยนแปลงของสมาชิกในองค์การ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างซึ่งทั้งลูกค้าและพนักงานจะได้รับการตอบสนองเพ่ิมขึ้นอย่างเหมาะสมที่สุด สิ่งที่ดีที่สุดที่ส่งเสริม
และท าให้เกิดการเรียนรู้และการเข้าถึงองค์ความรู้ ก็คือ แนวทางในการจัดโครงสร้างองค์การซึ่งมีสิ่งที่ต้อง
ค านึงถึง ดังนี้  
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(1) การปรับปรุงล าดับขั้นในแนวราบ (flat hierarchy) 
(2) ลดการแบ่งแยกโดยมองเป็นองค์รวม (holistic) 
(3) การจัดองค์การและการด าเนินงานให้เป็นรูปแบบโครงการ (project form) 
(4) การสร้างเครือข่าย (networking) ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
(5) การจัดการแบบเจ้าของกิจการ (entrepreneurial) 
(6) ถอนรากโครงสร้างที่ตายตัว (bureaucracies) 

องค์ประกอบที่ 3 การเพ่ิมอ านาจแก่บุคคล (people empowerment) หรือการเสริมความรู้
แก่บุคคล (people empowerment) ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่  

1) บุคลากร (employees) 
หลักการในการพิจารณาเพิ่มอ านาจให้กับพนักงาน ได้แก่ 
(1) ปฏิบัติต่อพนักงานในฐานะผู้เรียนรู้ พนักงานที่มีความสามารถ และมีวุฒิภาวะ 
(2) ส่งเสริมให้พนักงานมีอิสระ มีก าลังความสามารถ และความกระตือรือร้น 
(3) มอบหมายงานโดยให้ทั้งอ านาจและความรับผิดชอบสูง 
(4) พนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนากลยุทธ์และการวางแผน 
(5) พยายามท าให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของบุคคลและองค์การ 

2) ผู้บริหาร/ผู้น า (managers/leaders) 
ผู้บริหารจะถูกเปลี่ยนจากสภาพที่ยึดติดกับการควบคุมไปสู่การเรียนรู้ การเพ่ิมอ านาจ 

และการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยที่องค์การแบบใหม่เรียกร้องผู้น าประเภทใหม่ ซึ่งมีบทบาท และ
ภาระใหม่ของผู้บริหารในองค์การแห่งการเรียนรู้ 

บทบาทใหม่ของผู้บริหาร/ผู้น า (new managers/leaders roles) ได้แก่ 
(1) ผู้สอน (instructor) ผู้สอนแนะ (coach) และพ่ีเลี้ยง (mentor) 
(2) ผู้บริหารที่มีความรู้ 
(3) ประสานผู้เรียนกับรูปแบบของการเรียนรู้ 
(4) ผู้ออกแบบ 
(5) ผู้ประสานงาน 
(6) สนับสนุนและผู้น าด้านโครงการ และกระบวนการเรียนรู้ 

3) ผู้รับบริการ/ลูกค้า (customers) 
ลูกค้านั้นสามารถเป็นแหล่งก าเนิดของข้อมูลข่าวสารและความคิดต่างๆ ที่ควรเชื่อมโยง

อย่างใกล้ชิดในระบบการเรียนรู้และกลยุทธ์ขององค์การ ลูกค้าสามารถจัดหาข้อมูลสารสนเทศของผลิตภัณฑ์
ที่ทันสมัย สามารถเปรียบเทียบการแข่งขันเจาะลึกในการเปลี่ยนแปลงความชอบพิเศษ และให้ข้อมูล
ป้อนกลับโดยในทันทีเกี่ยวการบริการและแบบแผนต่างๆ ที่น ามาใช้ ดังนั้นองค์การแห่งการเรียนรู้ควรจะ  

(1) ด าเนินการจัดหาโอกาสที่สามารถเข้าถึงการฝึกอบรมและการเรียนรู้ เพ่ือศึกษา
ลูกค้า และผลิตภัณฑ์ของลูกค้า รวมทั้งสร้างความภักดีจากการเป็นทั้งผู้เรียนรู้และหุ้นส่วนกับลูกค้า 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

29 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนความคาดหวังของลูกค้าจากคุณภาพที่ ได้รับการปรับปรุง 
นวัตกรรมใหม่ๆ  และความรวดเร็ว เนื่องจากการเรียนรู้เรื่องนี้จะให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน 

(3) ค้นหาข้อมูลย้อนกลับ ค าแนะน า และการให้ค าปรึกษากับลูกและคู่ค้า อย่างกระตือรือร้น 
4) คู่ค้า (suppliers and vendors) 

ความส าเร็จขององค์การที่มีเครือข่ายทางธุรกิจ ไม่ เพียงมีแต่พนักงานและลูกค้า 
แต่รวมถึงคู่ค้า การยอมให้ผู้อ่ืนในสายโซ่ทางธุรกิจได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับความผูกพันและนโยบายต่างๆ 
เช่นเดียวกับการจัดการที่เหมาะสมหรือทักษะทางเทคนิค สามารถสร้างคุณค่าให้กับทุกๆ คนในระยะยาว 

5) พันธมิตร/หุ้นส่วน (alliances)  
การแข่งขันระดับโลก และองค์การเสมือนจริง (virtual organizations) ที่เพ่ิมขึ้น

อย่างมากนั้น ได้เพ่ิมจ านวนของทีมระยะสั้นของพันธมิตร (short-team alliances) ที่เป็นรูปแบบระหว่าง
องค์การ องค์การส่วนใหญ่ใช้พันธมิตรส าหรับจุดมุ่งหมายของการเพ่ิมผลก าไรและส่วนแบ่งตลาด หรือ
ตัดค่าใช้จ่าย เวลา การท าซ้ า และการเมือง การเรียนรู้ที่พิจารณาจากพันธมิตร ได้แก่ สติปัญญาของลูกค้า 
กระบวนการและนโยบายการปฏิบัติการ ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม เป็นต้น สร้างวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้ให้ได้รับการยอมรับการแลกเปลี่ยนที่ถูกต้อง ด้านงานบุคคลที่จะแน่ใจ ว่าจะได้มา
และการเรียนรู้กลับมา พันธมิตรในระยะสั้นก าหนดการเรียนรู้ที่สร้างคุณค่าให้กลายมาเป็นการลงทุน
ในระยะยาวและก าไรที่มากขึ้น สามารถมีอิทธิพลส าหรับความส าเร็จในอนาคต 

6) ชุมชน (community) 
ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เช่น  
(1) เป็นการเพ่ิมพูนภาพลักษณ์ขององค์การในชุมชน  
(2) ความสนใจของชุมชนด้านการท างานหรือการซื้อจากบริษัท  
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพคุณภาพชีวิตในชุมชน  
(4) การเตรียมก าลังคนในอนาคต  
(5) โอกาสในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ในชุมชน 

องค์ประกอบที่ 4 การจัดการความรู้ (knowledge management)  
ความรู้ได้กลายเป็นสิ่งส าคัญส าหรับองค์การมากกว่าทรัพยากรด้านการเงิน ที่ตั้งทางการตลาด 

เทคโนโลยีหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ความรู้เป็นทรัพยากรหลักที่ใช้ในการท างาน โดยที่ประเพณี วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี การปฏิบัติการ ระบบต่างๆ และขั้นตอนการท างานขององค์การล้วนมาจากพ้ืนฐานของความรู้
และความช านาญทั้งสิ้น 

พนักงานต้องการความรู้เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
ให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก ความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างและสื่อสารการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ รวมทั้งยังได้สรุปว่า ความรู้เปรียบเสมือนอาหาร (food) ขององค์การ แห่งการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 

องค์การจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น กระบวนการในระบบย่อย
ด้านการเรียนรู้ต้องด าเนินไปอย่างมีปฏิสัมพันธ์กัน การกระจายข้อมูลสารสนเทศควรเกิดขึ้นโดยหลายช่องทาง
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และมีกรอบของเวลาแตกต่างกัน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศภายในองค์การควรจะได้รับการกลั่นกรอง
โดยการจัดการความรู้นั้นต้องการทั้งวิธีที่เป็นเชิงรุก (proactive) และเชิงรับ (reactive) ขั้นตอนทั้ง 
4 ประการ ในระบบย่อยด้านความรู้นั้นเป็นหัวใจของการเรียนรู้เชิงองค์การเป็นเรื่องที่องค์การแห่งการเรียนรู้
ไดส้ร้างและใช้ความรู้นั้น ได้แก่ 

1) การแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้นั้นต้องมาจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายนอก และ
ภายในองค์การ 

การรวบรวมความรู้จากภายนอก (external collection of knowledge) ปัจจุบัน
ระยะก้าว (pace) ของความเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือการเป็นผู้น าด้านการตลาดองค์การ
จึงต้องมองออกไปข้างนอกเพ่ือปรับปรุงและเกิดความคิดใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ เพราะการแข่งขันส าหรับ
บริษัทแห่งการเรียนรู้ (learning company) ก็คือ องค์การได้ปรับใช้และเกิดความก้าวหน้าด้วยข้อมูล
สารสนเทศจากสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 

(1) ใช้มาตรฐานเปรียบเทียบ (benchmarking) จากองค์การอื่นๆ 
(2) จ้างที่ปรึกษา 
(3) อ่านมากทั้งสื่อ สิ่งพิมพ์ อีเมล์ และบทความ 
(4) ตรวจสอบแนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และเทคโนโลยี 
(5) รวบรวมข้อมูลจากลูกค้า คู่แข่ง และแหล่งอ่ืนๆ 
(6) จ้างพนักงานใหม ่
(7) ร่วมมือกับองคก์ารอ่ืนๆ สร้างพันธมิตรธุรกิจและการร่วมทุน 
การรวบรวมความรู้จากภายในองค์การ (internal collection of knowledge) ความสามารถ

ในการเรียนรู้จากทุกๆ ส่วนขององค์การได้กลายเป็นหนึ่งในการเป็นทรัพยากรที่เพ่ิมคุณค่าอย่างมีหลักการ
ส าหรับองค์การ และการได้มาซึ่งความรู้ต่างๆ ในองค์การท าได้โดย 

(1) ให้ความรู้กับพนักงาน 
(2) เรียนรู้จากประสบการณ ์
(3) ด าเนินการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการต่างๆ 

2) การสร้างความรู้  
ขณะที่การแสวงหาความรู้เป็นการปรับใช้ (adaptive) ความรู้โดยทั่วไป การสร้าง

ความรู้ (knowledge creation) เป็นสิ่งที่สร้างขึ้น (generative) การสร้างความรู้ใหม่เกี่ยวข้องกับแรงผลัก 
การสัมผัสรู้ การหยั่งรู้ที่เกิดขึ้นเองในแต่ละบุคคล การสร้างองค์ความรู้ใหม่ควรอยู่ภายใต้หน่วยงาน
หรือคนในองค์การ ซึ่งหมายถึงทุกๆ คนสามารถเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ได้ ซึ่ง ไมเคิล เจ มาร์ควอร์ท 
(Michael J. Marquardt) ได้เสนอรูปแบบต่างๆ ในการสร้างองค์ความรู้ ได้แก่ 

(1) ความรู้ที่คนหนึ่งให้ความรู้ที่ตนรู้นั้นกับผู้อื่น เช่น การท างานด้วยกันอย่างใกล้ชิด 
(2) ความรู้ที่ได้จากการรวม (combining) และการสังเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งรูปแบบนี้

อาจจ ากัดอยู่ที่การมุ่งเน้นในสิ่งที่มีอยู่แล้ว 
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(3) ความรู้ที่เป็นการน าความรู้ที่องค์การมีอยู่ผนวกกับความรู้ของแต่ละบุคคลให้เกิด
เป็นความรู้ใหม่และแบ่งปันไปทั่วทั้งองค์การ 

(4) ความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นการภายใน โดยที่สมาชิกขององค์การค้นพบแนวทางได้เอง
โดยปริยาย ซึ่งมีกิจกรรมากมายที่องค์การสามารถด าเนินการเพ่ือสร้างความรู้ 

(5) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) 
(6) การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (systematic problem solving) 
(7) การทดลอง (experimentation) ต่างกับการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ และการแก้ปัญหา

อย่างเป็นระบบ โดยมีโอกาสและการขยายวงกว้างเป็นแรงจูงใจ เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา 
3) การจัดเก็บความรู้ มีความจ าเป็นส าหรับองค์การแห่งการเรียนรู้  ซึ่งความรู้นั้น

ควรมีการจัดเก็บอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อที่จะสามารถค้นหาและถ่ายโอนความรู้ไปยังส่วนต่างๆ 
ที่จะน าความรู้นั้นไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4) การถ่ายโอนความรู้ 
การถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้มีความจ าเป็นส าหรับองค์การ

แห่งการเรียนรู้ ความรู้ควรจะกระจายและถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมทั่วทั้งองค์ การถ่ายโอน
และการใช้ประโยชน์จากความรู้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลไก (mechanical) อิเล็กทรอนิกส์ และการเคลื่อนที่
ของสารสนเทศ และความรู้ระหว่างคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง เป็นได้ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ การถ่ายโ อน
ความรู้โดยตั้งใจมีวิถีทางต่างๆ เช่น 

(1) การสื่อสารกันด้วยการเขียน (บันทึก รายงาน จดหมาย ข่าวประกาศ) 
(2) การฝึกกอบรม (ท่ีปรึกษาภายใน หลักสูตรที่เป็นทางการ การฝึกอบรมในงาน) 
(3) การประชุมภายใน 
(4) การสรุปข่าวสาร 
(5) สื่อภายในองค์การ (วิดีโอ สิ่งพิมพ์ เครื่องเสียง) 
(6) การเยี่ยมชมงานต่างๆ (ท่ีจัดให้เป็นเฉพาะกลุ่มตามความจ าเป็น) 
(7) การหมุนเวียน/เปลี่ยนงาน 
(8) ระบบพ่ีเลี้ยง (mentoring) 
การถ่ายโอนความรู้โดยไม่ตั้งใจมีหลายวิถีทางที่ความรู้ถูกถ่ายโอนไปโดยไม่ได้ตั้งใจ 

หรือไม่เอาใจใส่ อาจเป็นไปโดยการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการที่เกิดขึ้นตามหน้าที่ที่ท าทุกวัน  โดยไม่ได้ 
มีแบบแผน เช่น 

(1) การหมุนเวียนงาน 
(2) เรื่องราวต่างๆ ที่เล่าต่อกันมา 
(3) คณะท างาน (task force) 
(4) เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ 
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องค์ประกอบที่ 5 การใช้เทคโนโลยี (technology application) ประกอบด้วย  
1) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีเป็นการกระจายอ านาจหน้าที่ และการควบคุมในการผลิตสินค้า การประสานงาน 
และการบริการจัดการ เพื่อสามารถประสบความส าเร็จได้ดีกว่า ง่ายกว่า และเร็วขึ้น เทคโนโลยีท าให้
เกิดกฎใหม่ๆ  ในการบริหาร การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และการเรียนรู้ 

(1) ข้อมูลสารสนเทศสามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกันในหลายสถานที่ท่ีต้องการ 
(2) ผู้รอบรู้ด้านทั่วไปสามารถท างานแบบผู้เชี่ยวชาญได้เพ่ิมข้ึน 
(3) องค์การสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ทั้งจากการรวมอ านาจและการกระจายอ านาจ

ได้พร้อมกัน 
(4) การตดัสินใจเป็นส่วนหนึ่งในงานของทุกๆ คน 
(5) ในงานจัดการด้านบุคคลสามารถรับและส่งข้อมูลถึงกันได้ทุกท่ี 
(6) แผนงานสามารถแก้ไขได้ในทันที 

2) เทคโนโลยีพ้ืนฐานของการเรียนรู้ 
พ้ืนฐานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ดังกล่าวนั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมของพนักงาน

ด้วยปฏิบัติการและควบคุมขบวนการอัตโนมัติ (automatic) ที่ใช้ระบบเอกสารแบบออนไลน์ พนักงาน
จะเรียนโดยเทคโนโลยี หรือหนังสือคู่มือการท างาน โดยชี้น าตนเองในการเรียนรู้มากขึ้นกว่าจากศูนย์กลาง
ที่ท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พนักงานมีอิสระที่จะเริ่มประเภทของการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่จ าเป็น
ต่อการปรับปรุงความส าเร็จในงาน การใช้การสื่อสารโทรคมนาคม (telecommunication) การประยุกต์ใช้
ในการฝึกอบรมจะมีมากขึ้นอย่างแน่นอน เครือข่ายคอมพิวเตอร์อ านวยความสะดวกในการสื่อสารได้
อย่างรวดเร็วรอบโลก และองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับโลกใช้เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวาง  
การฝึกอบรมรวดเร็วขึ้น น่าสนใจมากขึ้น และจูงใจมากขึ้น เนื่องจากเป็นค าแนะน าตามความต้องการ
สารสนเทศที่มาจากผู้ใช้เอง (user) 

ฐานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนในชั้นเรียน (classroom) จะมุ่งสู่ขอบเขตที่สามารถ
เพ่ิมคุณค่า เช่น ทักษะระหว่างบุคคล ทักษะการคิดเชิงวิจารณ์ และการเรียนรู้แบบมุ่งสร้าง (generative 
learning) ที่ซึ่งสมาชิกต้องการมาเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ฐานเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
การเลือกใช้สื่อซึ่งมีความส าคัญ ขณะที่เทคโนโลยีที่มีการโต้ตอบอาจจะมีประสิทธิผลในการฝึกอบรม
ด้านพฤติกรรม และสุดท้ายความก้าวหน้าของฐานเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ซึ่งประหยัดต้นทุนอีกด้วย 

3) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (electronic performance 

support systems: EPSS) EPSS ถูกขนานนามว่าเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21 ระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นได้ทั้งอิเล็กทรอนิกส์และไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ (manual) ซึ่งทั้ง 2 ระบบ
สนับสนุนพนักงานในการเรียนรู้และปรับปรุงการปฏิบัติงานในพื้นที่ (site) ระบบที่ไม่ใช้อิเล็กทรอนิกส์
ได้รวมการสอนแนะต่างๆ และการใช้กระดาษตัวอักษรและเครื่องมือต่างๆ EPSS ใช้คอมพิวเตอร์
ในการได้มาซึ่งความรู้ การเก็บรักษาและการกระจายความรู้ไปทั่วทั้งองค์การ ช่วยเหลือพนักงานเข้าถึง
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การปฏิบัติงานในระดับสูงในเวลาที่รวดเร็วมากด้วยการสนับสนุนด้านบุคลากรเป็นอย่างน้อย เป้าหมายของ 
EPSS ตามที่ผู้รู ้ (gum) ด้าน EPSS ชื่อว่า gloriagery กล่าวว่าเป็น “การจัดหาสิ่งใดก็ตามที่จ าเป็นต่อ
การสร้าง การผสาน และการเรียนรู้ ณ จุดที่ต้องการ” 

ลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ในเชิงระบบ (system learning organization) 
ไมเคลิ เจ มาร์ควอร์ท (Michael J. Marquardt, 2002, p. 31) กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้

ที่เป็นระบบจะมีพลานุภาพให้เกิดความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ขององค์การ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วอะ ไรจะเป็น
ลักษณะและมิติขององค์การเหล่านั้นกันบ้างอย่างไร การเรียนรู้จะบรรลุผลส าเร็จก็ด้วยระบบขององค์การ
โดยรวม สมาชิกขององค์การทุกคนเห็นถึงความส าคัญของการเรียนรู้อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อเนื่อง
ทั่วทั้งองค์การ อันจะส่งผลต่อความส าเร็จ ณ ปัจจุบันและอนาคต การเรียนรู้เป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์
ที่ถูกประสานและด าเนินการควบคู่ไปกับการท างาน ผู้คนในองค์การจะมุ่งความสนใจไปที่การคิด สร้างสรรค์ 
และการเรียนรู้แบบสร้างเสริมสมรรถนะหลักที่ได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดี จะท าหน้าที่เป็นจุดก าเนิด
ของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยมีการคิดเชิงระบบ (systems thinking) เป็นพ้ืนฐาน และองค์การ
ประเภทนี้ จะมีความสามารถในการปรับตัว สร้างตัวเองใหม่ และกระตุ้นตนเองให้ตอบรับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยมีบรรยากาศในองค์การเป็นตัวสนับสนุน เร่งเร้า และให้รางวัลส าหรับ
การเรียนรู้ของบุคคลและของกลุ่ม พนักงานจะสร้างเครือข่ายการเรียนรู้แบบใหม่ข้ึนทั้งภายในและภายนอก
องค์การพวกเขายินดีต้อนรับการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ไม่คาดคิด และแม้กระทั้งความล้มเหลวก็จะถูกมองว่า
เป็นโอกาสในการเรียนรู้ คุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกลายเป็นแรงกระตุ้นของพนักงานทุกคน 
สมาชิกทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์การได้
โดยสะดวก 

องค์การที่สามารถประสานระบบย่อยท้ัง 5 นี้เข้าด้วยกันก็จะมีสมรรถนะที่ดีเยี่ยมที่จะเป็นดังนี้ 
1) คาดการณ์ และปรับตัวให้เข้ากับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้

รวดเร็วยิ่งขึ้น 
2) เร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการใหม่ๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น 
3) มีความช านาญในการเรียนรู้จากคู่แข่งและจากผู้ร่วมงานมากข้ึน 
4) ท าให้การถ่ายโอนความรู้จากส่วนหนึ่งขององค์การไปยังอีกส่วนหนึ่งเร็วขึ้นกว่าเดิม 
5) เรียนรู้จากความผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น 
6) ใช้พนักงานทุกระดับให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
7) ลดเวลาในการด าเนินการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ลง 
8) กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้ทั่วทั้งองค์การ 
9) ดึงดูดพนักงานที่ดีท่ีสุดให้ท างานกับองค์การ 
10) เพ่ิมความผูกพันและความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน 

การเรียนรู้ต้องถูกเชื่อมโยงเข้ากับความต้องการพื้นฐานของธุรกิจและกับผลลัพธ์ที่ผู้จัดการ ลูกค้า 
หุ้นส่วน และผู้ถือหุ้นต้องการ บริษัทเหล่านี้จะวัดความมีประสิทธิผลขององค์การโดยดูที่ผลการปฏิบัติงาน
ของธุรกิจไม่ใช่ดูที่จ านวนหลักสูตรในการฝึกอบรม การเรียนรู้จะเป็นที่มาของผลลัพธ์ต่างๆ ของธุรกิจ อาทิ
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เช่น การได้มาซึ่งบุคคลมีความสามารถพิเศษ การบริหารช่องทางการจ าหน่าย สมรรถนะด้านความเป็นผู้น า 
รอบระยะเวลา (cycle time) ที่ลดลง ความเร็วในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การควบรวมและเข้าซื้อ
กิจการ การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติได้สอดคล้องกับตัวบทกฎหมาย และการรักษาความพึงพอใจ
ของพนักงานและลูกค้า  

จะเห็นได้ว่าค านิยามความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ของ ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter M. 
Senge) กับ ไมเคิล เจ มาร์ควอร์ท (Michael J. Marquardt) แตกต่างกันบ้างเป็นบางส่วน เพราะของ 
ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter M. Senge) จะชี้ให้เห็นถึงการท างานแบบเป็นทีม การคิดอย่างเป็นระบบ และ
มีการแสดงความคิดเห็นของคนภายในองค์การ ส่วน ไมเคิล เจ มาร์ควอร์ท (Michael J. Marquardt) 
จะเป็นการปรับเปลี่ยนและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี และการจัดการความรู้ การเพ่ิมอ านาจให้แก่บุคคล
ในองค์การ ลักษณะส าคัญ 5 ประการขององค์การแห่งการเรียนรู้ องค์การที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
จะมีลักษณะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้คือ 1) มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (systematic problem solving) 
โดยอาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์ เช่น การใช้วงจรของ Deming (PDCA: plan, do, check, action) 
2) มีการทดลองปฏิบัติ (experimental) ในสิ่งใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อองค์การเสมอ โดยอาจจะเป็น 
demonstration project หรือเป็น ongoing program 3) มีการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต (learning 
from their own experience) มีการบันทึกข้อมูลเป็น case study เพ่ือให้สมาชิกในองค์การได้ศึกษา
ถึงความส าเร็จและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในอนาคต มีการแลกเปลี่ยนความรู้  และ
ประสบการณ์ของสมาชิก 4) มีการเรียนรู้จากผู้อ่ืน (learning from the others) โดยการใช้การสัมภาษณ์ 
(interview) การสังเกต (observation) ฯลฯ 5) มีการถ่ายทอดความรู้โดยการท า report, demonstration, 
training & education, job rotation ฯลฯ เศรษฐกิจซบเซา ค่าใช้จ่ายสูง ขาดความร่วมมือไม่ประสานงาน 
ธุรกิจแข่งขันกันอย่างรุนแรง พนักงานท้อแท้ ปรับให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ learning organization 
คนใฝ่รู้เพื่อพัฒนาองค์การ ก้าวไปดักทางธุรกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต ร่วมแรงร่วมใจ ได้ผลงาน บุคลากร
มีพลังท างาน ประสานการท างาน โดยใช้ศักยภาพเต็มท่ี 

สรุปหลักขององค์การแห่งการเรียนรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ เกิดจากการจัดบรรยากาศ 
กระบวนการ เงื่อนไข และฝึกทักษะให้บุคลากรเป็นบุคคลเรียนรู้ โดยยึดหลักส าคัญ 5 ประการ คือ การคิด
เชิงระบบ การพัฒนาความเชี่ยวชาญในการสร้างพลังแห่งตน แบบจ าลองความคิด การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 
และการเรียนรู้เป็นทีม หลัก 5 ประการนี้ เกื้อกูลและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน อาศัยพลังแห่งการเรียนรู้
เป็นกลุ่ม พลังแห่งการมองภาพรวม มองความเชื่อมโยง มองความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็ นพลวัต 
มองอนาคต มองเชิงบวก มองเห็นสภาพความเป็นจริง มองแบบไม่ยึดติด ลดอัตตาหรือตัวเรา -ของเรา 
มองที่ประโยชน์หรือความมุ่งมั่นเพ่ือส่วนรวมหรือคุณค่าอันยิ่งใหญ่ และอาศัยพลังแห่งทักษะของการเรียนรู้
ร่วมกัน การเปลี่ยนสภาพหรือสิ่งที่ดูเสมือนเป็นจุดอ่อนหรือปัญหาให้ก ลายเป็นจุดแข็ง เป็นโอกาส
หรือพลัง ตัวอย่างขององค์การการเรียนรู้ บริษัท Fuji Xerox ประเทศญี่ปุ่น มีการจัดตั้งหน่วย ที่เรียกว่า 
knowledge dynamics initiative (KDI) ขึ้นมา โดยเป็นหน่วยที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆ 
ในเครือ ในการพัฒนาระบบ KM ขององค์การ รวมทั้งสามารถหารายได้จากการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์การ
อ่ืนๆ ด้วย ซึ่งในการพัฒนาระบบ KM นั้น บริษัท Fuji Xerox ได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ
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บุคลากรในองค์การ (human oriented management) ส่วนการพัฒนา IT เป็นเพียงปัจจัยสนับสนุน 
ไม่ใช่ปัจจัยน าของการพัฒนา ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของบริษัทพบว่า การใช้การพัฒนา IT 
เป็นปัจจัยน าเพ่ือพัฒนาระบบ KM ขององค์การเป็นความผิดพลาดอย่างมาก และจะน าไปสู่ความล้มเหลว
ในที่สุด ดังนั้นบริษัทจึงให้ความส าคัญกับคนและสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือท าให้คน
มีปฏิสัมพันธ์ (interaction) กันในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะความรู้ที่
เป็น tacit knowledge การจัดการความรู้ของ Fuji Xerox นั้นเน้นความสัมพันธ์ของ 3 มิติ คือ คน 
(human perspective) บรรยากาศแวดล้อม (environment perspective) และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT perspective) โดยจากวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ก าหนดว่า “สร้างบรรยากาศเพื่อสนับสนุนบุคลากร
ที่ใช้องค์ความรู้ (provide environment to support knowledge worker)” จะเห็นได้ว่า บริษัท Fuji 
Xerox ให้ความส าคัญอย่างมากในการสร้างปัจจัยด้านบรรยากาศแวดล้อม ซึ่งที่เรียกว่า “Ba” ที่กระตุ้น
และเอ้ือให้คนในองค์การเกิดความใฝ่เรียนรู้ และใช้องค์ความรู้เพ่ือให้เกิดผลในทางธุรกิจ ( leverage 
individual ideas and passion into business results) รวมทั้งมีการสร้าง community of practice 
(CoP) เพ่ือต้องการเชื่อมโยงคนในองค์การให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่เสมอ โดยใช้
กระบวนการที่ไม่เป็นทางการ (informal) และจุดเน้นที่ส าคัญ คือ “การเชื่อมโยงคน” ไม่ใช่ “การรวบรวม
ข้อมูล” (KM is not “collecting data” but “connecting people”) นอกจากนี้บริษัทมีค่านิยมพ้ืนฐาน 
คือ เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีความคิด (ideas) สามารถเริ่มต้นท าสิ่งใหม่ได้เสมอ ส าหรับ Fuji Xerox 
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเล็งเห็นความส าคัญขององค์ความรู้และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์การ 

แนวคิดท่ีส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ของ เก็ปฮาร์ท และคณะๆ  
เก็ปฮาร์ท และคณะๆ (Gephart, et al., 1996, pp. 35-45) ได้อธิบายว่า องค์การแห่งการเรียนรู้

ควรมีลักษณะ ที่ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
1) มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับของระบบภายในองค์การ ผู้คนร่วมกันเรียนรู้  

และถ่ายโอนการเรียนรู้แก่กัน ร่วมกันผลักดันให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
2) มีการสร้างองค์ความรู้และมีการแบ่งปันความรู้ ไม่ใช่แต่เพียงมุ่งสร้างหรือจับกระแสใหม่ๆ 

เท่านั้น แต่ยังมีการส่งผ่านความรู้แก่กันอย่างรวดเร็ว เผยแพร่ให้แก่ผู้อ่ืนที่ต้องการใช้ได้อย่างรวดเร็วทันที 
3) สนับสนุนการคิดอย่างเป็นระบบ และวิพากษ์วิจารณ์ให้ผู้คนได้รู้จักคิดวิธีใหม่ๆ 

ตรวจสอบความคิด ความเชื่อ ค่านิยมของตน 
4) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ให้รางวัลกับความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรมการบริหารงาน 

และวัฒนธรรมขององค์การ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเกื้ อหนุน ความเป็นผู้ท าหน้าที่เป็นครู
เป็นพี่เลี้ยง 

5) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง ค านึงถึงความเป็นปกติสุข มีส่วนให้กับองค์การและได้รับ
การพัฒนาไปด้วย 

แนวคิดท่ีส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ของ วิจารณ์ พานิช  
วิจารณ์ พานิช (2550, หน้า 167) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นองค์การ

ที่ท างาน ผลิตผลงานไปพร้อมๆ กับเกิดการเรียนรู้ สั่งสมความรู้ และสร้างความรู้จากประสบการณ์ในการท างาน 
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พัฒนาวิธีท างาน และระบบงานขององค์การไปพร้อมๆ กัน ผลลัพธ์ขององค์การแห่งการเรียนรู้ คือ ผลงาน
ตามภารกิจที่ก าหนด การสร้างศาสตร์หรือสร้างความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจขององค์การนั้น 
รวมทั้งการสร้างคน ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การหรือมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์การจะเกิดการเรียนรู้ 
เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยอาศัยการ ท างานเป็นฐานองค์การแห่งการเรียนรู้ จะมีลักษณะเป็นพลวัต 
(dynamic) มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒนาการด้านต่างๆ คล้ายมีชีวิต มีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆ 
ทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการสร้างนวัตกรรม (innovation) รวมทั้งมีบุคลิกขององค์การในลักษณะ
ที่เรียกว่า วัฒนธรรม องค์การ (corporate culture) ที่ผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์สามารถรู้สึกได้ การสร้างคน
เพ่ือให้มีความรู้ และทักษะอันเกี่ยวกับงานขององค์การและมีเจตคติ โลกทัศน์ วิธีคิดในลักษณะ “บุคคล
รอบรู้” (learning person) รวมทั้งมีทักษะของการเป็นบุคคลเรียนรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การ
ที่ประหยัดพลังงานเพราะมีความสามารถในการรวมพลังในองค์การ และดึงดูดพลังจากภายนอกองค์การ
เข้ามาใช้ในการสร้างผลลัพธ์ขององค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้พัฒนาสร้างสรรค์องค์การโดยการผลิต 
ผลงาน สร้างศาสตร์และสร้างคน องค์การแห่งการเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์กับภายนอกองค์การอย่างชาญฉลาด 
องค์การแห่งการเรียนรู้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการกระท าทั้งในหมู่บุคลากร และระหว่างองค์การ
กับภายนอก ท าให้เกิดแนวคิด หลักการ ทฤษฎี การบริหารจัดการสมัยใหม่ อาทิ การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(change management) การจัดการคุณภาพ (quality management) การจัดการห่วงโซ่ อุปทาน 
(supply chain management) การจัดการความรู้ (knowledge management) ฯลฯ องค์การและหน่วยงาน
รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ จึงตระหนักถึงการใช้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (knowledge 
management) มีกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์ส าหรับพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นต้นทุนมนุษย์ (human 
capital) ให้เกิดทักษะและประสบการณ์ มีความช านาญเชี่ยวชาญเกิดทุนความรู้ (knowledge capital) 
สร้างค่านิยมขององค์การ (corporate value) และวัฒนธรรมองค์การ (corporate culture) เพ่ือการก้าวเข้าสู่
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organization) หลักส าคัญ 5 ประการของการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ และบุคคลรอบรู้ ได้แก่ 

1) การคิดเชิงระบบ (system thinking) 
2) การเป็นบุคคลรอบรู้ (personal mastery) 
3) การมีแบบแผนความคิด (mental models) 
4) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (shared vision) 
5) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (team learning) 

วิจารณ์ พานิช (2550, หน้า 168) ได้อธิบายรายละเอียดของหลักการดังกล่าวไว้พอสังเขป ดังนี้ 
1) การคิดเชิงระบบ (system thinking) การคิดเชิงระบบเป็นหลักการที่ส าคัญที่สุด

ในหลัก 5 ประการขององค์การแห่งการเรียนรู้และบุคคลเรียนรู้ เป็นลักษณะของการคิดเชื่อมโยง
มองภาพรวม คิดเชิงสังเคราะห์มากกว่าวิเคราะห์แยกแยะ มองเห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ของระบบ 
ทั้งความสัมพันธ์เชิงลึกและความสัมพันธ์แนวกว้าง ในลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากกว่า
คิดแบบเหตุ - ผลเชิงเส้นตรง คิดเน้นที่กระบวนการหรือแบบแผนมากกว่าภาพเป็นจุดๆ การคิดเชิงระบบ
จะเน้นมุมมองแบบเป็นวงจรไม่ใช่มุมมองเชิงเส้นตรง สัจธรรม 3 ประการแห่งระบบ หรืออาจเรียกว่า ภาษา
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แห่งระบบ 3 ประการ เป็นเรื่องของผลป้อนกลับ (feedback) ซึ่งผู้คิดเชิงระบบจะต้องเข้าใจ เพื่อไม่ให้
อ่านระบบผิดพลาดและก่อปัญหาขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในระบบ จะต้องรอเวลาช่วงหนึ่ง
จึงจะเห็นผล 

2) การเป็นบุคคลรอบรู้ (personal mastery) องค์การเรียนรู้เกิดจากบุคคลเรียนรู้
จ านวนหนึ่งมาท างานร่วมกัน ถ้าไม่มีบุคคลเรียนรู้จะไม่มีทางเกิดองค์การเรียนรู้ขึ้นได้ แต่ในทางตรงกันข้าม
การมีบุคคลเรียนรู้หลายๆ คนมาท างานร่วมกันก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดองค์การเรียนรู้เสมอไป ยังจะต้องมีเครื่องมือ
สร้างความเป็นหนึ่งเดียวหรือความสามัคคีของบุคคลเรียนรู้เหล่านั้น ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป มนุษย์เป็นผู้ที่มี
ความฉลาดหรือสติปัญญาสูงสุด แต่มนุษย์โดยทั่วไปไม่มีความช านาญในการดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ 
มักใช้ศักยภาพของตนเพียงเล็กน้อย เนื่องจากขาดทักษะเชิงกระบวนการที่ท าให้ตนเองเกิดการเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์ตลอดชีวิต ยิ่งถ้าเป็นผู้บริหารหรือนักจัดการก็จะต้องเรียนรู้ทักษะในการท าให้เพ่ือนร่วมงาน
มีทักษะแห่งการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ตลอดชีวิตเช่นเดียวกันด้วย 

3) การมีแบบแผนความคิด (mental models) บุคคลเรียนรู้จะต้องรู้จักวิธีคิด และมีวิธีคิด
ที่ถูกต้อง รู้จักวิธีคิดหลายๆ วิธีส าหรับใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกัน รวมทั้งมีวิธีสร้างแบบจ าลองความคิด
ที่ถูกต้องส าหรับท าให้ตนเองไม่ตกเป็นทาสของความคิดผิดๆ ที่ปิดกั้นศักยภาพในการเป็นบุคคลเรียนรู้ 
แบบจ าลองความคิดอาจเป็นเรื่องของการตีตราในลักษณะที่ฝรั่งเรียกว่า generalization แบบจ าลอง
ความคิดอันเลื่องลือในทางการบริหาร คือ ทฤษฎี X กับ ทฤษฎี Y ทฤษฎี X มาจากแบบจ าลองความคิดว่า
มนุษย์มีลักษณะขี้เกียจ คอยแต่จะหาโอกาสเบี้ยวงาน ส่วนทฤษฎี Y มาจากแบบจ าลองความคิดว่ามนุษย์
มีพ้ืนฐานดี รักดี อยากประสบความส าเร็จในชีวิต จะเห็นว่าแบบจ าลองความคิดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของคนอย่างมากมาย แบบจ าลองความคิดที่ถูกต้องเป็นบ่อเกิดของพลังในการเป็นบุคคลเรียนรู้  
ความเข้าใจอิทธิพลของแบบจ าลองความคิดท าให้เราเข้าใจผู้อ่ืนเข้าใจความหลากหลายของความคิด และ
สามารถใช้พลังของความหลากหลายในการเรียนรู้ และในการสร้างความส าเร็จให้แก่องค์การ 

4) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (shared vision) เป็นเรื่องของการร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวซึ่งจะท าให้
องค์การมีพลังมากอย่างไม่น่าเชื่อ เกิดปรากฎการณ์ทางจิตวิทยาที่ท าให้สมาชิกขององค์การท างาน
ในลักษณะทุ่มเทใจ ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า commitment และ conviction ต่อองค์การ เนื่องจาก
วิสัยทัศน์ร่วมเข้าไปกระทบใจ กระทบความเชื่อ ค่านิยม ความใฝ่ฝันในชีวิตของคนในองค์การ วิสัยทัศน์ร่วม
ไม่ใช่ข้อตกลงที่ก าหนดโดยผู้มีอ านาจแล้วท าให้สมาชิกขององค์การยอมรับ แต่ เป็นข้อตกลง
ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจนทุกคนเห็นพ้องต้องกัน โดยที่ วิสัยทัศน์ส่วนบุคคลของสมาชิกแต่ละคน
ไม่จ าเป็นจะต้องเหมือนกันทั้งหมด กระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง  และ
วิสัยทัศน์ ร่วมก็มีความชัด เจนมากขึ้น เรื่อยๆ คล้ายกับวิสัยทัศน์ เป็นสิ่ งมีชีวิต  เป็น เครื่องมือ
สร้างความกระตือรือร้น สร้างพลังร่วมอย่างไม่มีสิ้นสุด การก าหนดวิสัยทัศน์มีได้ 2 แนวทาง แนวทางแรก
เป็นการเปรียบเทียบกับภายนอกองค์การ เช่น คู่แข่ง การก าหนด benchmarking แนวทางที่สอง 
เป็นการเปรียบเทียบภายใน ซึ่งเป็นการท าให้ดีกว่าเดิม การไปสู่ความเป็นเลิศ การมีเป้าหมาย
ไปสู่ความสมบูรณ์แบบหรือดีเลิศ การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมเป็นเครื่องมือให้คนในองค์การมีมุมมองระยะยาว 
เกิดแรงบันดาลใจร่วมกัน และเกิดการทุ่มเทใจ ร่วมกันเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมขององค์การ 
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5) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (team learning) องค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย
พลัง 2 ส่วน คือ พลังความสามารถเฉพาะตัวของสมาชิกองค์การกับพลังกลุ่มที่เกิดจากการเสริมแรง
ในการเรียนเป็นทีมและท างานเป็นทีม องค์การโดยทั่วไปสมาชิกมีการท างานโดยมีเป้าหมายไปคนละทิศละทาง 
ท าให้พลังความสามารถเฉพาะตัวหักลบกันเองบ้าง เสริมกันบ้าง หรือน าไปสู่เป้าหมายคนละเป้าหมายบ้าง 
ท าให้องค์การขาดพลัง ขาดประสิทธิภาพ มีผลงานน้อย หรือผลงานไม่มีคุณภาพ แต่ถ้าองค์การมีความสามารถ
ในการท างานเป็นทีมจะเกิดพลังแห่งการเสริมแรง ท างานมุ่งเป้าไปในทางเดียวกัน มุ่งมั่นผลส าเร็จ
อันเดียวกัน เข็มทิศดังกล่าว คือ วิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น และพันธกิจ ในสภาพดังกล่าวองค์การและสมาชิก
ขององค์การยังคงด ารงความแตกต่างหลากหลายอยู่ แต่ใช้พลังทั้งหมดมุ่งเป้าไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ 
ความมุ่งมั่น และพันธกิจร่วมกัน จึงเกิดพลังจากการเสริมแรงได้อย่างไม่น่าเชื่อ พลังแห่งการเสริ มแรง
จะไม่เข้มแข็งมากหากสมาชิกขององค์การไม่มีความแตกต่างหลากหลาย นี่คือ คุณค่าของความแตกต่าง
หลากหลายต่อการสร้างพลังร่วมให้แก่องค์การ การเรียนเป็นทีมและท างานเป็นทีม หมายความว่า สมาชิก
ของทีมมีความต้องการซึ่งกันและกัน แต่ละคนมีอิสระเป็นตัวของตัวเองไปพร้อมๆ กับมีความต้องการพึ่งพา
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยตระหนักว่าถ้าเรียนรู้หรือท างานเดี่ยวๆ ตนเองอาจเรียนรู้หรือท างานได้ผลน้อย 
แต่ถ้าเรียนหรือท างานเป็นทีมตนเองจะเรียนรู้หรือผลิตผลงานได้มากกว่า 

หลัก 5 ประการนี้เกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อาศัยพลังแห่งการเรียนรู้เป็นกลุ่ม  
พลังแห่งการมองภาพรวม มองความเชื่อมโยง มองความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัต มองอนาคต 
มองเชิงบวก มองเห็นสภาพความเป็นจริง มองแบบไม่ยึดติด ลดอัตตา มองที่ประโยชน์หรือความมุ่งมั่น 
เพ่ือส่วนรวมหรือคุณค่าอันยิ่งใหญ่ และอาศัยพลังแห่งทักษะของการเรียนรู้ร่วมกัน การเปลี่ยนสภาพ  
หรือสิ่งที่ดูเสมือนเป็นจุดอ่อนหรือปัญหาให้กลายเป็นจุดแข็งเป็นโอกาสหรือพลัง 

สรุปได้ว่า เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่เป็นหัวใจส าคัญทั้ง 5 ประการ ของ ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ 
(Peter M. Senge) พบว่า เป็นองค์ประกอบที่เป็นเชิงปรัชญา เป็นแนวคิดและนามธรรมที่ลึกซึ้งต้องอาศัย
การศึกษาที่ถ่องแท้ และการกระท าทุกองค์ประกอบเป็นวงจรอย่างต่อเนื่อง ส่วนองค์ประกอบตามแนวคิด
ของ เพดเลอร์  เบอร์กอย และบอยเดล (Pedler, Burgoyne & Boydell), ไมเคิล เจ มาร์ควอร์ท 
(Michael J. Marquardt) เก็ปฮาร์ท และคณะ (Gephart, et al.,) และวิจารณ์ พานิช มีความเป็นรูปธรรม
มากกว่าในการศึกษาองค์การมากกว่าจึงเป็นอีก แนวทางหนึ่งที่สามารถใช้บ่งชี้ศักยภาพในการพัฒนาไปสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ 

จากการศึกษาทฤษฎีของนักวิชาการเกี่ยวกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ท าให้เห็นว่า
องค์ประกอบของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีนักวิชาการให้ไว้ตรงกันหลายด้านด้วยกัน ซึ่งแต่ละด้าน
ล้วนมีความส าคัญทั้งสิ้น ส าหรับองค์ประกอบจ านวน 5 องค์ประกอบหลัก  ที่ผู้วิจัยได้น ามาเป็น
กรอบแนวความคิดในการวิจัยนั้น ได้มาจากการการสังเคราะห์ และบูรณาการจากแนวคิดทฤษฎี
ของนักวิชาการ 5 ท่านด้วยกัน คือ ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter M. Senge, 1990); เพดเลอร์ เบอร์กอย 
และบอยเดล (Pedler, Burgoyne & Boydell, 1991); ไมเคิล เจ มาร์ควอร์ท (Michael J. Marquardt, 
1994); เก็ปฮาร์ท และคณะ (Gephart, et al., 1996) และวิจารณ์ พานิช (2550) ซึ่งเห็นพ้องตรงกัน
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ในแต่ละองค์ประกอบ 3 ท่านขึ้นไป เพื่อให้มองเห็นภาพชัดเจนขึ้น ผู้ วิจัยจึงได้น าตารางสังเคราะห์
มาประกอบการพิจารณา ดังตาราง 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 1  สรุปการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หาองค์ประกอบหลักของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

องค์ประกอบหลัก 
องค์การแห่งการเรียนรู้ 
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การเป็นบุคคลรอบรู้      5 

การมีแบบแผนทางความคิด      4 

การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน      4 

การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม      4 

การคิดอย่างเป็นระบบ      4 

กลยุทธ์องค์การ      1 

การมองภายในองค์การ      1 

การมองภายนอกองค์การ      1 

โครงสร้างองค์การ      1 

บรรยากาศองค์การ      1 

การปรับเปลี่ยนองค์การ      2 

การเพ่ิมอ านาจแก่บุคคล      1 

การจัดการความรู้      2 

การใช้เทคโนโลยี      2 
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จากตาราง 1 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีองค์การแห่งการเรียนรู้ของนักวิชาการ คือ ปีเตอร์ 
เอ็ม เซงเก้ (Peter M. Senge); เพดเลอร์ เบอร์กอย และบอยเดล (Pedler, Burgoyne & Boydell); ไมเคิล 
เจ มาร์ควอร์ท (Michael J. Marquardt); เก็ปฮาร์ท และคณะ (Gephart, et al.) และวิจารณ์ พานิช 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์แนวคิดส าคัญในส่วนที่เหมือนกันของนักวิชาการหลายๆ ท่าน และผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์
โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดที่ส าคัญในส่วนที่เหมือนของนักวิชาการ 3 ท่านขึ้นไป ในการคัดเลือก
องค์ประกอบหลักเพ่ือใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการศึกษาวิจัยต่อไป ซึ่งจากการสังเคราะห์จะเห็น ได้ว่า
นักวิชาการได้เสนอแนวคิด สรุปได้ดังนี้ 

1) การเป็นบุคคลรอบรู้ (personal mastery) ได้มีนักวิชาการที่เสนอแนวคิดในส่วน
ที่เหมือนกัน 5 ท่าน คือ ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter M. Senge) เพดเลอร์ เบอร์กอย และบอยเดล (Pedler, 
Burgoyne & Boydell) ไมเคิล เจ มาร์ควอร์ท (Michael J. Marquardt) เก็ปฮาร์ท และคณะ (Gephart, 
et al.) และวิจารณ์ พานิช 

2) การมีแบบแผนทางความคิด (mental model) ได้มีนักวิชาการที่เสนอแนวคิดในส่วน
ที่ เหมือนกัน 4 ท่าน คือ ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter M. Senge) ไมเคิล เจ มาร์ควอร์ท (Michael J. 
Marquardt) เก็ปฮาร์ท และคณะ (Gephart, et al.) และวิจารณ์ พานิช 

3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (shared vision) ได้มีนักวิชาการที่เสนอแนวคิดในส่วนที่เหมือนกัน 
4 ท่าน คือ ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter M. Senge) เพดเลอร์ เบอร์กอย และบอยเดล (Pedler, Burgoyne 
& Boydell) ไมเคิล เจ มาร์ควอร์ท (Michael J. Marquardt) และวิจารณ์ พานิช 

4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (team learning) ได้มีนักวิชาการที่เสนอแนวคิดในส่วนที่
เหมือนกัน 4 ท่าน คือ ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter M. Senge) ไมเคิล เจ มาร์ควอร์ท (Michael J. Marquardt) 
เก็ปฮาร์ท และคณะ (Gephart, et al.) และวิจารณ์ พานิช 

5) การคิดอย่างเป็นระบบ (systems thinking) ได้มีนักวิชาการที่เสนอแนวคิดในส่วนที่
เหมือนกัน 4 ท่าน คือ ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter M. Senge) ไมเคิล เจ มาร์ควอร์ท (Michael J. Marquardt) 
เก็ปฮาร์ท และคณะ (Gephart, et al.) และวิจารณ์ พานิช 

เมื่อได้องค์ประกองหลัก 5 องค์ประกอบหลักแล้ว ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีที่ส าคัญ
ของนักวิชาการหลายๆ ท่านในเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1) การเป็นบุคคลรอบรู้ (personal mastery) 
ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter M. Senge, 1990, p. 3) ให้ความส าคัญกับความสามารถ

ในการเรียนรู้บุคคลหรือสมาชิกขององค์การเป็นรากฐานขององค์การแห่งการเรียนรู้บุคคลที่มีความเป็นเลิศ 
มีความใฝ่รู้จะสามารถเพิ่มความสามารถในการสร้างสรรค์งานที่เขาต้องการได้อย่างต่อเนื่อง ลักษณะ
การเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การจะสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนขององค์การได้สมาชิกขององค์การแห่งการเรียนรู้
จะมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ ความเป็นนายของตนเอง สามารถควบคุมจิตใจ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้น สนใจและใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความปรารถนาเรียนรู้
เพื่อเพิ่มศักยภาพของตน มุ่งสู่ความส าเร็จที่ได้ตั้งใจ การพัฒนาให้บุคคลมีความเป็นเลิศถือว่าเป็นมิติ
ที่ต้องการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง โดยการเรียนรู้จะต้องเป็นการเรียนรู้ที่เต็มเปี่ยมของสมาชิกทุกคน
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และทุกระดับในองค์การ โดยถือว่าทุกคนมีธรรมชาติของการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ( learners) มีธรรมชาติ
ในการที่จะเรียนรู้ และรักที่จะเรียนรู้เพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีให้แก่ชีวิต 

ไมเคิล เจ มาร์ควอร์ท (Michael J. Marquardt, 1996, p. 153) ได้สนับสนุนว่า ความรู้
ได้กลายเป็นสิ่งส าคัญส าหรับองค์การมากกว่าทรัพยากรด้านการเงิน ที่ตั้งทางการตลาด เทคโนโลยี  
หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ความรู้เป็นทรัพยากรหลักที่ใช้ในการท างาน โดยที่ประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยี  
การปฏิบัติการระบบต่างๆ และขั้นตอนการท างานขององค์กรล้วนมาจากพ้ืนฐานของความรู้และความช านาญ
ทั้งสิ้น พนักงานต้องการความรู้เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
ให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก ความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างและสื่อสารการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ รวมทั้งยังได้สรุปว่า ความรู้เปรียบเสมือนอาหาร (food) ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ความรู้
ได้รับการจัดการโดยการใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ความรู้จากการได้รับความรู้  ( acquired) 
สร้างองค์ความรู้ (created) จัดเก็บความรู้ (storages) และถ่ายโอนความรู้ (transferred) 

เสาวรส บุนนาค (2543, หน้า 69) ได้ให้ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ว่า
เป็นองค์การที่มีทักษะในการสร้างความรู้ สรรหาความรู้ การถ่ายโอนองค์ความรู้ และปรับขยายพฤติกรรม
ที่สะท้อนถึงการหยั่งรู้และความรู้ใหม่ๆ 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549, หน้า 54) ได้ให้ความหมายของบุคคลที่รอบรู้ คือ 
การที่คนในองค์การให้ความส าคัญกับการเรียนรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ใฝ่หาที่จะเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเองให้ไปสู่จุดหมายและความส าเร็จที่ได้ก าหนดไว้ 

สิริกาญจน์ จิระสาคร (2553 , หน้า 12) การเป็นบุคคลที่รอบรู้ หมายถึง บุคคล
มีความกระตือรือร้น สนใจและใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถ
ของตนเอง และสร้างสรรค์ให้เกิดผลลัพธ์ตามที่มุ่งหวังไว้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศในการกระตุ้น
เพ่ือนร่วมงานให้พัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

สุจิตราภรณ์ ส าเภาอินทร์ (2553 , หน้า 31) กล่าวว่า การเป็นบุคคลที่รอบรู้
เป็นพฤติกรรมของบุคคล หรือสมาชิกขององค์การพยายามบังคับฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลา 
ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของบุคคลว่าเป็นรากฐานขององค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีความเชื่อว่าคนที่มี
ระดับความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษจะสามารถขยายความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่เขาต้องการได้
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นลักษณะการเรียนรู้ของคนในองค์การจะสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ขององค์การนั้นได้ 
ซึ่งสมาชิกองค์การแห่งการเรียนรู้นั้นจะต้องมีลักษณะส าคัญที่เรียกว่า พลังแห่งตน (human mastery) คือ 
ความเป็นนายของตัวเองในการควบคุมจิตใจและพฤติกรรมของตัวเอง เป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้  
อยู่ตลอดเวลา ยอมรับความจริง ไม่ยึดมั่นถือมั่นเปลี่ยนไปตามกระแสโลก มีจิตใจที่เจริญ โดยสมาชิก
ในองค์การที่มีลักษณะการเป็นบุคคลที่รอบรู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น สนใจและใฝ่ที่จะเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของตน มุ่งสู่จุดหมาย
และความส าเร็จที่ได้ก าหนดไว้ 

สรุป การเป็นบุคคลรอบรู้ หมายถึง การที่บุคลากรในองค์การมีความรัก ความเข้าใจ 
มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ทุ่มเทในการปฏิบัติงานในองค์การ สนใจใฝ่เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ต้องการ
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ที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล กล้าตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญ มีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกัน มีความผูกพัน
กับการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าขององค์การ มีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้ข้อมูลพื้นฐาน
เป็นเกณฑ์ 

2) การมีแบบแผนทางความคิด (mental model) 
ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter M. Senge, 1990, p. 3) กล่าวว่า การมีแบบแผนความคิด 

เป็นความเข้าใจของคนที่มีต่อองค์การ และต่อธุรกิจของตนเอง ซึ่งความคิดของคนนั้นเป็นสิ่งส าคัญ
และมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของคน การมีแบบแผนความคิดนี้จะเป็นพื้นฐานของวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ (emotional quotient: EQ) และจะมีผลถึงความเข้าใจต่อเรื่องราว ต่องาน หรือกิจกรรมใดๆ 
ในแง่มุมต่างๆ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการที่เราจะตัดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป
ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวขององค์การต่างๆ เพื่อให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันสมาชิกทุกคน
ต้องมีความรู้ และความเข้าใจไปในทางเดียวกัน เข้าใจในความจ าเป็นและความถูกต้อง นอกจากนี้แล้ว
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในองค์การโดยปกติมักจะท าได้ยากอยู่ แล้วเนื่องจากเป็นธรรมชาติของคน
ที่มักจะปฏิเสธและต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะกลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองในสถานภาพต่างๆ 
หรืออาจจะมีอาการยึดติดอยู่กับรูปแบบและวิธีการที่ตนเองคุ้นเคย และในที่สุดการมีแบบแผนความคิด
ของเขาเองจะเป็นตัวตัดสินว่าอย่างอ่ืนหรือวิธีอ่ืนๆ นั้นเลวไปเสียหมด แต่ถ้าผู้ที่รับผิดชอบในการบริหาร
โครงการส าคัญๆ นี้ มีความเข้าใจในการมีแบบแผนความคิดนี้ดีพอก็ควรมีการเตรียมการเสียแต่เนิ่นๆ 
ในการท าประชาสัมพันธ์ ประชาพิจารณ์ และสร้างบรรยากาศ เปิดสร้างความเข้าใจให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
และท้าทายในความส าเร็จร่วมกัน ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะช่วยสร้างการมีแบบแผนความคิดในรูปแบบ
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การเป็นอย่างดี รูปธรรมของการมีแบบแผนความคิด คือ 

(1) การบริหารโอกาส ในยุคโลกากิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการเงิน การลงทุน 
การตลาด เทคโนโลยี และการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา การพ่ายแพ้ต่อกระแสโลกากิวัตน์จะท าให้สูญเสีย
โอกาสอย่างมหาศาล 

(2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทั่วทุกมุมโลกท ากันอยู่ตลอดเวลา การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการเป็นหัวใจของธุรกิจ 

ไมเคิล เจ มาร์ควอร์ท (Michael J. Marquardt, 1996, p. 45) กล่าวว่า แบบแผน
ทางความคิด (mental model) เป็นแบบแผนทางจิตส านึกของคนในองค์กร ภาวะทางจิตซึ่งจะเป็น
ตัวสะท้อนต่อพฤติกรรมของคนในองค์กรนั้นๆ ในการตั้งข้อสมมติฐานเพ่ืออธิบายปรากฏต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
องค์กรแห่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อสมาชิกองค์กรมีแบบแผนทางจิตส านึก หรือความมีสติที่เอื้อต่อ
การสะท้อนภาพที่ถูกต้องชัดเจน และมีการจ าแนกแยกแยะโดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุงให้เกิดความถูกต้อง
ในการมองโลกและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการท าความเข้าใจในวิธีการที่จะสร้างความชัดเจน
เพ่ือการตัดสินใจอย่างถูกต้องและมีวิธีการตอบสนองความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถ
ทางความคิด (mental ability) ที่ไม่ผันแปรหรือท้อถอยเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤติต่างๆ 
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ประพันธ์ หาญขว้าง (2538, หน้า 43-44) กล่าวว่า การมีแบบแผนความคิดเป็นโลกทัศน์
หรือความคิดความเข้าใจของคนที่มีต่อโลก วิธีในการคิดของบุคคล ความคิดของบุคคลที่มีต่อตนเอง  และ
ผู้อื่นหรือสิ่งอื่นๆ ที่อยู่นอกตน ตลอดจนสมมติฐานต่างๆ ในการด ารงชีวิตของคน องค์ประกอบพื้นฐาน
ของโลกทัศน์ที่มองโลกตามความเป็นจริง ได้แก่ 

(1) ต้องมีการวางแผนเป็นกระบวนการเรียนรู้ 
(2) ต้องฝึกฝนทักษะในการใคร่ครวญและตั้งค าถาม 
ลือชัย พันธ์เจริญกิจ (2540 , หน้า 13-14) ได้อธิบายว่า การมีแบบแผนความคิด

เป็นการที่บุคคลในองค์การรับรู้และเข้าใจงานที่ท าแบบองค์รวม สามารถเชื่อมโยงต าแหน่งที่ตนอยู่
กับภาพรวมทั้งหมดได้ ท าให้เกิดความกระจ่างกับรูปแบบความคิด ความเชื่อที่ดีมีผลต่อการตัดสินใจ และ
การกระท าของตน เพ่ือพัฒนาความคิด ความเชื่อให้สอดคล้องกับความแปรเปลี่ยนไปของโลก ไม่ยึดติดกับ
ความเชื่อเก่าๆ ที่ล้าสมัยไปแล้ว และการที่จะท าให้คนมีโลกทัศน์ที่มองโลกตามความเป็นจริงได้นั้น องค์การ
จะต้องสนับสนุนและสร้างให้คนในองค์การมีการฝึกตนเองให้เป็นคนที่ใฝ่รู้ตลอดเวลา เพื่อน าความรู้
มาท าให้เกิด “ภูมิปัญญา” ใหม่ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการท างานต่อไป นั่นคือ การน าเอาการคิดอย่างเป็นระบบ
เข้ามาประยุกต์ใช้กับแบบแผนความคิดนั่นเอง 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549 , หน้า 54) ได้กล่าวถึง รูปแบบวิธีความคิดว่า 
องค์การแห่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อสมาชิกขององค์การมีรูปแบบความคิดที่เอ้ือต่อการสะท้อนภาพ
ชัดเจน สามารถแยกแยะความถูกต้องในการมองสรรพสิ่งทั้งหลายและปรากฏต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

พิชัย เสงี่ยมจิตต์ (2550 , หน้า 27) กล่าวว่า เราต้องพัฒนาแบบแผนความคิด
ของเราอยู่เสมออย่างยืดหยุ่น ท าให้เราปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ แนวคิด แนวปฏิบัติของเราได้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การแลกเปลี่ยนแบบแผนความคิดซึ่งกันและกันจะขยายเขตของความรู้
ทั้ง know-what, know-how, know-why เข้าใจและความรู้เชิงระบบเห็นความเชื่อมโยง 

สิริกาญจน์ จิระสาคร (2553 , หน้า 12) การมีแบบแผนความคิด หมายถึง บุคคล
มีจิตส านึกในการที่จะจ าแนกแยกแยะความถูกต้องในการมองสถานการณ์ต่างๆ มีความกระจ่างในรูปแบบ
ความคิด ความเชื่อ ที่มีผลต่อการตัดสินใจและการกระท าของตน และพร้อมที่จะปรับเปลี่ ยนความคิด 
ความเชื่อ ค่านิยมส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงขององค์การ โดยไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่าๆ 
ที่ล้าสมัยไปแล้ว 

สุจิตราภรณ์ ส าเภาอินทร์ (2553 , หน้า 32-33) กล่าวว่า การมีรูปแบบความคิด
เป็นกรอบความคิดของคนในการเข้าใจและมองโลกตามความเป็นจริงอย่างสม เหตุสมผล มีความคิด
ความเข้าใจทั้งในเรื่องของตนเอง ผู้อ่ืน และองค์การ ซึ่งจะมีผลต่อการด ารงชีวิตของคน กรอบความเชื่อ
ที่สมเหตุสมผลนี้จะมีส่วนส าคัญและมีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งต่อการแสดงพฤติกรรมของคน ดังนั้น การพัฒนา
กรอบความคิดของคนให้มีความสมเหตุสมผลจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน
ในองค์การ ทั้งนี้เพราะหากเรามีการเปลี่ยนแปลงความคิด ความเข้าใจ และความเชื่อของคนในองค์การ
ให้มีความสมเหตุสมผลในการมองและเข้าใจโลกและสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้ว พวกเขาเหล่านั้นจะมีพฤติกรรม
การปฏิบัติที่เป็นไปในทางบวก แต่สิ่งที่ส าคัญ คือ องค์การไม่ควรไปก าหนดหรือควบคุม แต่ควรปล่อย
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ให้พวกเขามีอิสระในการคิดและสร้างสรรค์รูปแบบในการพัฒนาขึ้นเองตามสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป้าหมาย
ของการพัฒนาในข้อนี้ไม่ได้เน้นให้ทุกคนมีความเห็นในแนวทางเดียวกันกับองค์การทุกอย่าง แต่ต้องการเห็น
ความสอดคล้องกันในแต่ละแนวคิดท่ีมารวมกันเกิดเป็นวิสัยทัศน์ร่วม 

สรุป การมีแบบแผนทางความคิด หมายถึง การที่บุคลากรในองค์การมีกลยุทธ์ในการปรับ
วิธีการท างาน สามารถใช้วิจารณญาณของตนเอง มีความตื่นตัวในการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลง
ในองค์การ มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีโดยการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์การท างาน มีวิธีการท างานที่ชัดเจนเพ่ือการตัดสินได้อย่างถูกต้อง มีการแสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ทุกคนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง มีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน ร่วมมือ
ร่วมใจในท างาน ประสานผลประโยชน์เพื่อให้องค์การประสบผลส าเร็จ 

3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (share vision) 
ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter M. Senge, 1990, p. 3) กล่าวว่า การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน

เป็นวิธีการท าให้แต่ละคนเกิดวิสัยทัศน์ การหัดให้คนคิดมองไปข้างหน้า มองอนาคต สร้างสถานการณ์
จ าลองแบบต่างๆ คิดว่าผลที่ดี ผลที่เสีย ผลแบบกลางๆ น่าจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไร แต่ละทางมีทางแก้ไขอย่างไร 
ความคิดเช่นนี้ ควรแฝงเข้าไปในกลุ่มการท างานให้ตัดสินใจร่วมกัน หัดให้ไปท าเป็นการบ้านแล้วน ามาคุย
ร่วมกัน ซึ่งการมอบหมายให้รับผิดชอบการตัดสินใจในแต่ละเรื่องด้วยตนเองจะท าให้เกิ ดความรู้สึกผูกพัน 
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเริ่มจากมองสิ่งต่างๆ ให้เป็นกระบวนการ เป็นการสร้างทัศนะของความร่วมมือกัน
อย่างยึดมั่นของสมาชิกในองค์การเพ่ือพัฒนาภาพในอนาคต และต้องการที่จะมุ่งไปสู่ความปรารถนาร่วมกัน
ของสมาชิก องค์การแห่งการเรียนรู้จะต้องเป็นองค์การที่สมาชิกทุกคนได้รับการพัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล
ให้เป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์การ ท าให้วิสัยทัศน์ร่วมกันเป็นทิศทางไปสู่จุดมุ่งหมายที่เห็นได้ชัด
เป็นรูปธรรม สนับสนุนให้เกิดการรวมพลังของสมาชิกที่คาดหวังต่อความเปลี่ยนแปลง และความก้าวต่อไป
ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

เบนเน็ตต์ และโอ ไบรอัน (Bennett & O’Brien, 1994, p. 41) ได้เสนอองค์ประกอบ
ขององค์การแห่งการเรียนรู้ว่า องค์การและบุคลากรต้องมีวิสัยทัศน์ที่ตนเองต้องการเพื่อคาดหมาย
สิ่งที่จ าเป็นต้องเรียนรู้และไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ต้องพัฒนากลยุทธ์มุ่งสู่การบรรลุเป้ าหมาย ท าให้
การเรียนรู้สามารถน าองค์การไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดขึ้น นอกจากนี้วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ก็จะต้องสนับสนุน
และส่งเสริมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การ 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549 , หน้า 54) ได้กล่าวถึง การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันว่า 
องค์การแห่งการเรียนรู้จะต้องเป็นองค์การที่สมาชิกทุกคนในองค์การได้รับการพัฒนาวิสัยทัศน์ของตนเอง
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ร่วมขององค์การเพ่ือให้เกิดพลัง การที่คนในองค์การเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ร่วมกัน
จะท าให้บุคคลตั้งใจจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ และพร้อมที่จะท าให้องค์การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 

สิริกาญจน์ จิระสาคร (2553, หน้า 12) การมีสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง บุคคล
มีส่วนร่วมในการคิดที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การร่วมกัน สร้างภาพในอนาคตขององค์การ รวมทั้ง
มีกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันและทุ่มเทให้กับองค์การ เพื่อที่จะเกิดพลังและแนวคิด
ไปในทิศทางเดียวกัน น าพาองค์การไปสู่จุดหมายได้ในที่สุด 
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สุจิตราภรณ์ ส าเภาอินทร์ (2553 , หน้า 33) กล่าวว่า การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
เป็นการสร้างทรรศนะของความร่วมมือกันอย่างยึดมั่นของสมาชิกในองค์การ เพ่ือพัฒนาให้เกิดความส าเร็จ
ในอนาคต และความต้องการที่จะมุ่งไปสู่ความปรารถนาร่วมกันของสมาชิกทั้งองค์การ เป็นวิธีการท าให้
แต่ละคนเกิดวิสัยทัศน์ด้วยการฝึกฝนให้คนมองไปข้างหน้า มองไปที่โลกอนาคต โดยการสร้างสถานการณ์
จ าลองแบบต่างๆ ให้คนได้คิดและหาทางหนีทีไล่ว่าจะท าอย่างไร โดยการแฝงเข้าไปในงาน ในกลุ่มการท างาน
ให้มีการตัดสินใจร่วมกัน ฝึกให้ไปท าเป็นการบ้านแล้วน ากลับมานั่งคุยกัน ซึ่งการมอบหมายให้รับผิดชอบ
การตัดสินใจในแต่ละเรื่องด้วนตนเองจะท าให้เกิดความรู้สึกผูกพันขึ้น รวมทั้งจะท าให้สมาชิกทุ กคนมี
ความตระหนักและมีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงขององค์การ เพ่ือช่วยให้สมาชิกทุกคนเกิดการยอมรับ 
ยินยอมพร้อมใจ และให้ข้อผูกพันต่อจุดมุ่งหมายในการด าเนินการด้านต่างๆ ขององค์การที่ต้องการ
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง ซึ่งการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเริ่มจากการมองสิ่งต่างๆ ให้เป็นกระบวนการ 
มองต่อไปข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น โดยการมองภาพรวมขององค์การ ไม่ได้มองเฉพาะหน่วยของตน
เท่านั้น 

สรุป การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง การที่บุคลากรในองค์การมีการเรียนรู้ร่วมกับสิ่งใหม่ๆ 
และมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์การ มีความรัก
และผูกพัน มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการร่วมมือกันปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยที่มีผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญในการท างานร่วมกัน ทั้งนี้ทุกคนต้องมีความเข้าใจ
ในเป้าหมายของการท างาน พร้อมทั้งมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของร่วมกันและเต็มใจที่จะพัฒนาเพ่ือความก้าวหน้า
ขององค์การ 

4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (team learning) 
เพดเลอร์ เบอร์กอย และบอยเดล (Pedler, Burgoyne & Boydell, 1988, p. 145) 

เรียกองค์การแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นบริษัทแห่งการเรียนรู้ ได้ให้ความหมายว่า องค์การแห่งการเรียนรู้  คือ 
องค์การที่อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่สมาชิกทุกคน และเป็นองค์การที่ปฏิรูปตนเองอย่างต่อเนื่อง 
โดยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีและกระตุ้นทุกคนให้เรียนรู้ รวมทั้งยังต้องสร้างและค านึงถึง
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter M. Senge, 1990, pp. 3-55) กล่าวว่า การเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นทีมเป็นการเน้นการท างานเป็นทีม องค์การมุ่งเน้นให้ทุกคนในทีมมีส านึกร่วมกันว่าเราก าลังท าอะไร
และจะท าอะไรต่อไป ท าอย่างไรจะช่วยเพ่ิมคุณค่าแก่ลูกค้า การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมขึ้นกับ 2 ปัจจัย คือ 
IQ และ EQ ประสานกับการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการสร้างภาวะผู้น าแก่ผู้น าองค์กรทุกระดับ 
ผู้บริหารต้องสร้างบรรยากาศและส่งเสริมการท างานเป็นทีมให้สมาชิกในทีมแต่ละคนเกิดการเรียนรู้
และเติบโตไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งหรือชิงดีชิงเด่นกันไปในตัว 

แฮคแมน (Hackman, 1992, p. 199) กล่าวถึง ในบทความ เรื่อง Why Team Don’t 
Work ซึ่งเขียนจากผลงานวิจัยที่พบว่า ข้อผิดพลาดที่ท าให้งานของทีมล้มเหลวนั้นมีหลายประการ 
ประการที่พอที่จะน ามาสรุปเป็นข้อคิดเห็นได้ คือ Richard Hackman จึงได้สรุปว่าเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้
การท างานเป็นทีมด าเนินไปได้ดี ได้แก่  
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(1) มีการรวมตัวกันท างานอย่างเป็นทีมที่แท้จริง 
(2) มีการทิศทางอย่างชัดเจนและเห็นด้วยกัน 
(3) มีโครงสร้างของกลุ่มงาน องค์ประกอบ และปทัสถาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิด

ศักยภาพในทีมงาน (การมีมิตรภาพในทีม การศึกษา ข้อมูลข่าวสาร) 
(4) มีการก ากับการท างานของทีมงาน เพ่ือให้ทีมมีความพึงพอใจในการท างาน  
ลิทวิน (Litwin; อ้างถึงใน Kaiser, 2000, p. 192) กล่าวว่า ผลกระทบมีลักษณะ

คล้ายๆ กัน ในรูปแบบของการเรียนรู้เป็นทีม อ านาจในการเรียนรู้ นวัตกรรม และขอบเขตการรับรู้
ภายนอก ข้อยกเว้นของรูปแบบนี้ คือ ภาวะผู้น าถูกจ ากัดความส าคัญเมื่ ออยู่ในรูปแบบของนวัตกรรม 
แต่ก็ยังคงมีความส าคัญต่อทฤษฎีนวัตกรรม 

อ านาจ วัดจินดา (2553 , หน้า 32) การเรียนรู้เป็นทีม หมายถึง การที่สมาชิก
ในองค์การเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกด้วยกัน ซึ่งสมาชิกแต่ละคนในทีมจะมีอิทธิพลส่งเสริม
การเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้เป็นทีม 
(team learning) เป็นวินัยที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยเริ่มจากตนเอง และ
พัฒนาความรู้ร่วมกับผู้อ่ืนในทีม เป็นการกระท าที่ต่อเนื่อง เป็นกระบวนการของการจัดแนวคิด แนวปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกัน มีจุดมุ่งหมายในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จที่ตั้งไว้ไปในแนวทางเดียวกัน เป็นการพัฒนา
ศักยภาพของทีมงานเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งที่สมาชิกทุกคนต้องการอย่างแท้จริง ความส าคัญและประโยชน์
ของการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการท างานกับการเรียนรู้ให้เกิดขึ้ นขณะท างาน
อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งช่วยขยายความรู้ความสามารถของพนักงานในขณะท างานร่วมกัน เนื่องจาก
การเรียนรู้เป็นทีมเป็นคุณลักษณะที่ปฏิบัติได้จริง มิใช่แค่ทฤษฎี อีกทั้งการเรียนรู้ของทีมเป็นรูปแบบ
การพัฒนาการท างานที่มีลักษณะข้ามฝ่ายงาน (cross functional) ได้อีกด้วย นอกจากนี้ การเรียนรู้เป็นทีม
สามารถสร้างคุณค่าของทีมให้อยู่เหนือกว่าคุณค่าของบุคคล โดยการน าความแตกต่างและศักยภาพ
ของแต่ละคนในทีมนั้นผสมผสานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพเหล่านั้นให้เกิดเป็น “พลังแห่งความหลากหลาย” 
ท าให้การท างานร่วมกันเป็นทีมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การเรียนรู้เป็นทีมในระหว่างการท างานร่วมกัน
จะช่วยสร้างความเชื่อ ค่านิยม เป้าประสงค์ขององค์การ นอกจากนี้  ยังเสริมสร้างบรรยากาศที่กระตุ้น
ให้คนในองค์การเห็นความส าคัญที่จะต้องเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ความรู้ ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ 
และความต้องการทางสังคม รวมทั้งบทบาทของทีมงานจะมีความส าคัญอย่างยิ่งในองค์การยุคสมัยใหม่ 
เนื่องจากจะเป็นเวทีของการตัดสินใจที่ส าคัญ พฤติกรรมการเรียนรู้ในการเรียนรู้เป็นทีมถ้ามองลงไปให้ลึก
จะพบว่าพวกเราทุกคนเป็นนักเรียนทั้งสิ้น ไม่เพียงเพราะธรรมชาติของเราที่ต้องเรียนรู้เท่านั้น แต่เรายังรัก
ที่จะเรียนด้วย ตลอดชีวิตของมนุษย์ย่อมต้องมีการเรียนรู้เกิดข้ึน ซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือได้รับ
การสั่งสอนจากบุคคลอื่น การเรียนรู้ท าให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข พฤติกรรมในการเรียนรู้
เป็นทีมเป็นด้านที่แสดงถึงการที่สมาชิกในทีมได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  
มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์ในการท างาน
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยจ าเป็นจะต้องค้นคว้าหาความรู้ ไม่เฉพาะความรู้เกี่ยวกับงานที่ท าอยู่เท่านั้น  
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แต่ต้องมีความรู้รอบตัวที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่ท าอยู่ด้วย และที่ส าคัญ  คือ การเรียนรู้จากบุคคลรอบตัว 
(collaborative learning) ระหว่างผู้ร่วมงานภายในองค์การ รวมถึงการเรียนรู้จากบุคคลภายนอกองค์การ 
หรือจากผู้ที่เกี่ยวข้องในงานที่อาจจะพบปะกันเพียงครั้งเดียว อาทิ ลูกค้า ผู้จัดจ าหน่าย คู่ค้า พันธมิตร 
ชุมชน เป็นการเรียนรู้ร่วมกันจากทุกคนรอบตัว แสวงหาความรู้อยู่เป็นนิจ วิธีการเรียนรู้จากบุคคลอื่น
อาจท าได้โดยการศึกษาลูกค้าของสินค้าและบริการนั้นๆ โดยการศึกษาข้อมูลย้อนกลับของลูกค้า 
หรือการสังเกตปฏิกิริยาของลูกค้าในสภาพจริง และคิดเสมอว่าความรู้ เป็นสิ่งประเทืองปัญญา
หรือเป็นความงอกงามทางปัญญาที่เกิดขึ้นได้ทุกเรื่องตลอดเวลาทุกสถานการณ์ พฤติกรรมการสื่อสาร
ในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การสื่อสารในการเรียนรู้ร่ วมกันเป็นทีมเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรม
และค่านิยมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของทีม ลักษณะเชิงพฤติกรรมของการสื่อสารเป็นสิ่งที่บ่งบอก
ถึงความแตกต่างของประสิทธิภาพของทีมแต่ละทีม จากการศึกษาลักษณะการเรียนรู้เป็นทีม พบว่า
พฤติกรรมการสื่อสารในการเรียนรู้เป็นทีมประกอบด้วย ความเชี่ยวชาญในการสนทนา (dialogue) และ
การอภิปราย (discussion) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) การสนทนา (dialogue) ในการเรียนรู้เป็นการพูดคุยร่วมกันของสมาชิกในทีม 
โดยสมาชิกแสดงความรู้สึกหรือความเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ รับฟังสิ่งที่อยู่ในใจและร่วมคิดด้วยกัน
อย่างจริงใจ ทุกคนในทีมจะพูดด้วยความเคารพต่อความคิดเห็นของกันและกัน เปิดเผยความคิดและความรู้สึก
โดยปราศจากความกลัวหรือความอาย การรับฟังทัศนคติ มุมมอง และข้อสงสัยของผู้อื่นอย่างตั้งใจ  
และความคิดเห็นเดิมๆ ของตนเองไว้ท าให้เข้าใจมุมมองต่างๆ ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น เกิดสมมติฐานใหม่
ซึ่งจะหาไม่ได้จากการพูดคุยกันเฉพาะบุคคล ช่วยให้ทีมสามารถแก้ปัญหาที่ยากและสลับซับซ้อน
จากความคิดอันหลากหลาย ทั้งนี้เป้าหมายของการสนทนา  คือ เพื่อแสวงหาความหมายหรือสร้าง
ความเข้าใจใหม่ในเรื่องที่คลุมเครือไม่แน่ใจหรืออยากจะตีความ ตลอดจนเพ่ือส ารวจความคิด ความเชื่อ
ของแต่ละคน ท าให้เราได้มีโอกาสสังเกตและค้นพบความเชื่อของตนเองและผู้อ่ืนมีความเข้าใจแตกต่างกัน
เช่นไร ท าให้ได้รับรู้ความคิดที่หลากหลายซึ่งไม่จ าเป็นต้องได้ข้อตกลงหรือข้อสรุปหลักจากการสนทนานั้น 
แต่เป็นการยกระดับทัศนคติของสมาชิกให้สูงขึ้น สร้างความเข้าใจในความรู้สึกของกันและกันมากขึ้น  
ซึ่งในบางครั้งการสนทนาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเห็นหรือพฤติกรรมของสมาชิกอย่างถาวร 
และอาจช่วยการตัดสินใจในอนาคต  

(2) การอภิปราย (discussion) ในการเรียนรู้เป็นทีมสมาชิกแต่ละคนจะแสดงความคิดเห็น
ของตนเองโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างเต็มที่และแสดงผลปกป้องความคิดเห็น
ของตนเพ่ือให้สมาชิกทุกได้วิเคราะห์สถานการณ์ทั้งหมด การอภิปรายเน้นการวิเคราะห์และแยกประเด็น
ที่สนใจออกเป็นส่วนๆ เป็นการแสดงเหตุผลเพื่อให้สมาชิกในทีมยอมรับแนวคิดมุมมองที่ตนเสนอ เป้าหมาย
ของการอภิปราย คือ เพ่ือการตัดสินใจเลือกหาข้อตกลง ข้อสรุปหรือหาทางแก้ปัญหาที่มีการตกลงร่วมกัน
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติของทีมในช่วงเวลานั้น เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การอภิปราย
มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติควบคู่กับการสนทนาและควรจัดให้มีการสนทนากันก่อนเพ่ือช่วยสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการอภิปรายต่อไป นอกจากการใช้การสนทนาและการอภิปรายแล้วอาจใช้เทคนิคของการบริหารงาน
เป็นทีม (team management) ซึ่งเป็นเรื่องของการใช้ความสามารถของหัวหน้าทีมในความเป็นผู้น า 
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(leadership) และความเข้าใจในจิตวิทยาของการบริหารทีมงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากผลส าเร็จ
หรือความผิดพลาดร่วมกัน หรือใช้เทคนิคของการบริหารโครงการธุรกิจ (business project management) 
โดยบริหารในรูปโครงการมีหัวหน้าและสมาชิกในโครงการ มีจุดเริ่มต้นและก าหนดแล้วเสร็จที่ชัดเจน  
มีกิจกรรมพร้อมผู้รับผิดชอบ ตลอดจนมีกระบวนการของการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยทุกคนในโครงการ
จะมีโอกาสได้รับความรู้ความเข้าใจในงานทุกขั้นตอนโดยเท่าเทียมกัน 

การเรียนรู้เป็นทีมจะต้องมีการท างานร่วมกันเป็นทีมและเครือข่าย (team work and 
networking) ตระหนักถึงความร่วมมือกัน การแบ่งปันการท างาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน การเรียนรู้
เป็นทีมจึงเน้นการท างานร่วมกันเป็นทีมในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามัคคีกัน 
ขยันคิด ขยันเรียนรู้โดยใช้เทคนิคของการสนทนา (dialogue) การอภิปราย (discussion) การบริหาร
ทีมงาน และการบริหารโครงการเข้ามาช่วย ซึ่งเปรียบเสมือนการถ่ายทอดอัจฉริยภาพหรือถ่ายทอดวิธีการ
ปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จระหว่างกันและกัน ท าให้เกิดพัฒนาการขึ้นในเวลาอันรวดเร็วและได้ประสิทธิผล
สูงสุด 

สรุป การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม หมายถึง การที่บุคลากรในองค์การมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน มีความรักสามัคคีกัน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล 
โดยมีผู้บริหารคอยสนับสนุนส่งเสริมระบบการท างานเป็นทีมให้บุคลากรของหน่วยงานได้มีโอกาสพัฒนา
ขีดความสามารถของตนเองในการสร้างสรรค์งานร่วมกับผู้อื่น ได้มีโอกาสเรียนรู้การท างานเป็ นทีม 
มุ่งพัฒนาวิธีการท างานต่างๆ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน 

5) การคิดอย่างเป็นระบบ (system thinking) 
ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter M. Senge, 1990, p. 3) กล่าวว่า การคิดเชิงระบบเป็นการสร้าง

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการมุ่งสู่ความเป็นเลิศของบุคคลให้ต่อเนื่องเป็นระบบ มีความคิด
แบบองค์รวมท าให้สามารถมองกรอบงานได้ชัดเจนขึ้น มีการใคร่ครวญและวางแผนในระยะยาว
น ามาบูรณาการขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ ความคิดใหม่ เห็นแบบแผน เห็นขั้นตอนของการพัฒนา  
มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด 

ไมเคิล เจ มาร์ควอร์ท (Michael J. Marquardt, 1996, pp. 179-191) กล่าวว่า 
การคิดเชิงระบบขององค์การแห่งการเรียนรู้ จ าเป็นต้องเริ่มคิดและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ต้องเริ่มจาก
การมองภาพรวมทั้งองค์การก่อนมองว่าองค์การต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน การ มองและแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ ดังนั้นการคิดเชิงระบบจะช่วยให้สมาชิกมองเห็นหน่วยย่อยต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น และก าหนด
แนวทางที่มีประสิทธิภาพ ส่วนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเน้นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่เกิดขึ้น  
กับสมาชิก การคิดเชิงระบบและการปฏิบัติงานต้องมีความสมดุลกัน รูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้
ที่มีระบบจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเปลี่ยนแปลง องค์การไม่สามารถเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ถ้าเน้นเพียงระบบเดียวหรือหน่วยงานเดียว แต่ควรมีทั้งระบบขององค์การ และไมเคิล เจ มาร์ควอร์ท 
(Michael J. Marquardt, 1996, pp. 106-107) ยังกล่าวอีกว่า ผู้น าจะต้องสนับสนุนการคิดแบบสร้างสรรค์
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และมีนวัตกรรม เกิดเป็นแบบแผนในการก าหนดยุทธศาสตร์ และเป็นแนวปฏิบัติตามพันธกิจขององค์การ
ต่อไป 

ไกเซอร์ (Kaiser, 2000, p. 47) ได้สนับสนุนแนวคิดเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้
สามารถเพ่ิมประสิทธิผลให้กับองค์การ ได้กล่าวถึง พันธกิจและยุทธศาสตร์ หมายถึง เป้าหมายที่องค์การ
ก าหนดและตั้งใจปฏิบัติงานให้ส าเร็จเกินกว่าวัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้ก าหนดไว้  ซึ่งมีอยู่ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 

(1) การคิดเชิงระบบ คือ พฤติกรรมของสมาชิกในองค์การที่ยอมรับและก าหนด
ขอบเขตของการปฏิบัติงานเพ่ือปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงแผนงาน
ในแต่ละหน่วยงาน สามารถให้หน่วยงานจากภายนอกองค์การตรวจสอบได้ 

(2) การเสริมสร้างองค์ความรู้  
(3) มีการเผยแพร่ชี้แจงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นพื้นฐานองค์ความรู้ขององค์กร  

เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานในองค์การต่อไป 
ศุภชัย เมืองรักษ์ (2554, หน้า 35) กล่าว่า ในปัจจุบันทุกองค์การตระหนักถึง

ปัญหาส าคัญว่า สภาพแวดล้อมของการจัดการองค์การนั้นเปลี่ยนไปจากอดีตอย่างมากในทุกๆ ด้าน 
ทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การแข่งขัน พฤติกรรมของลูกค้า ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ท าให้การจัดการองค์การนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลา
ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือมุ่งเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (HPO: high performance organization) 
ซึ่งแนวทางสู่ความส าเร็จนั้นต้องอาศัยความสามารถในการคิดที่เป็น “ระบบ” เป็นที่ยอมรับว่าปัจจัย
แห่งความส าเร็จขององค์การควรเป็นเรื่องความสามารถในการคิดเชิงระบบ (systematic thinking) 
ของคณะผู้บริหารหรือหัวหน้างานในทุกระดับ 

แนวคิดเรื่องการคิดเชิงระบบ หรือมุมมองเชิงระบบนี้นับเป็น 1 ใน 11 ค่านิยมหลัก
ของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามหลักการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM: total 
quality management) และมีนิยามระบุไว้ดังนี้ 

การคิดเชิงระบบ หรือมุมมองเชิงระบบ หมายถึง การจัดการทั้งองค์การ
และองค์ประกอบแต่ละส่วนเพ่ือบรรลุความส าเร็จขององค์การ ซึ่งต้องอาศัยการสังเคราะห์ความสอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกัน และการบูรณาการ 

การสังเคราะห์ หมายถึง การมองภาพรวมขององค์การ โดยใช้ความต้องการ
ขององค์การเป็นจุดหมาย 

ความสอดคล้อง หมายถึง การเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน  

บูรณาการ หมายถึง การปฏิบัติให้เกิดความเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ 
ดังนั้น การคิดเชิงระบบจึงต้องใช้ความสามารถในการมององค์ประกอบองค์การ 

หรือมีระบบคิดแบบ “องค์รวม” และมีการปฏิบัติแบบ “บูรณาการ” 
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ท่ามกลางองค์ความรู้ การจัดการในปัจจุบัน ค าตอบคงมีไว้หลายทาง ขอเสนอค าตอบ
เป็นสูตรความส าเร็จหนึ่ง ดังนี้  sipoc model + PDCA cycle + TQA framework + human being 
factors = HPO: high performance organization 

หมายความว่า ควรต้องใช้หลักการเหล่านี้มาใช้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ คือ (1) sipoc 
model (2) PDCA cycle (3) TQA framework (4) human being factors (mind and soul) หรืออาจ
กล่าวโดยย่อว่า ใช้หลักการทั้งศิลปะที่ว่าด้วยเรื่องจิตใจคน คู่กับวิทยาการ ที่เป็นหลักทฤษฎีการจัดการ
สมัยใหม่ 3 ประการ เข้าด้วยกันอย่างสอดคล้อง เพราะเป็นความจริงที่ว่าการใช้วิทยาการทั้งหลาย
แต่ด้านเดียวนั้นไม่สามารถท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้โดยง่ายซึ่งหลักการแต่ละส่วนมีดังนี้ 

(1) sipoc model เป็นหลักการที่อธิบายสายโซ่ความสัมพันธ์ของกระบวนการ
ด าเนินงานองค์การที่ต้องอาศัยปัจจัยต้นน้ าส่งมอบคุณค่าไปยังปลายน้ าอย่างเป็นระบบ อันได้แก่ supplier 
หรือผู้ส่งมอบ น าส่ง input หรือปัจจัยน าเข้าต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการท า process หรือกระบวนการท างาน 
เพ่ือผลิตให้ได้ output หรือผลผลิตในสินค้าหรือบริการ แล้วส่งมอบให้ customer คือ ลูกค้า
หรือผู้รับบริการของเราต่อไป 

(2) PDCA cycle เป็นวงจรการจัดการที่ดี ที่มุ่งการจัดการที่เป็นระบบ มีการ plan คือ 
ต้องวางแผนโดยมีการก าหนดเป้าหมายและวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ท าได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ หลังจากนั้น
ได้แก่ do คือ ปฏิบัติให้ได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ และต้องการ check คือ การติดตามประเมินผลทุกระยะ 
แล้วน าประสบการณ์หรือบทเรียนที่พบไปสู่ act คือ การไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป 

(3) TQA framework เป็นกรอบแนวคิดตามแนวทาง TQM ที่มีการระบุองค์ประกอบ
ของการจัดการที่ดีออกเป็น 7 ระบบ คือ ก. ระบบการน าองค์การ ข. ระบบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ค. ระบบ
การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด ง. ระบบการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ จ. ระบบการมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล ฉ. ระบบการจัดการกระบวนการ ช. ระบบผลลัพธ์ขององค์การ ระบบทั้งหมดเป็นระบบ
ภายในองค์การอันเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและสมาชิกองค์การต้องบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยภายนอก (ซึ่งเป็นปัจจัยที่เราจัดการไม่ได้) 

(4) human being factors (mind and soul) เป็นปัจจัยรอบตัวของคน ทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ (รูปกับนาม) องค์ประกอบนี้ที่ต้องอาศัยหลักการที่เป็นหลักธรรมของศาสนาต่างๆ มาชี้น า 
ผู้บริหารต้องสามารถสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้น คือ ท าให้คนในองค์การมีความรัก เมตตา 
เอ้ือเฟื้อต่อกัน มีความเป็นทีม หรืออาจกล่าวว่าเป็นองค์การที่มีวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง ส่วนนี้
มักเป็นส่วนที่องค์การทั่วไปมักไม่ให้ความส าคัญอย่างจริงจังเท่าที่ควรจึงมักเป็นเหตุของความล้มเหลว
ขององค์การ คิดแบบองค์รวม ท าแบบบูรณาการ คือ การคิดเซิงระบบ 

หลักการคิดที่ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบทั้งศิลปะและวิทยากร เป็นหลักการสองด้าน
ของเหรียญบาทที่ต้องคิดและท าอย่างเป็นระบบไปพร้อมกัน แนวคิดที่ขาดสมดุลย่อมน าพาองค์การ 
สู่ความส าเร็จไม่ได้ อย่าลืมว่าองค์การนั้นเป็นองค์รวม หมายถึง มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ประกอบกันขึ้นมา
เป็นองค์การ โดยองค์ประกอบเหล่านั้นร่วมกันสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเป็นปรากฏการณ์ ทั้งหลายขององค์การ
ที่มีการแปรเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยอย่างต่อเนื่อง เปรียบได้กับน้ าที่ประกอบด้วย ก๊าซออกซิเจน และ
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ไฮโดรเจน หากเมื่อมองไปที่น้ าเราไม่เห็นทั้งก๊าซออกซิเจนและไฮโดรเจน เมื่อมีความร้อนสูงมากระท า
ก็กลายเป็น “ไอน้ า” หรือเมื่อความเย็นกระท ากลายเป็น “น้ าแข็ง” อย่างนี้เรียกว่าน้ ามีลักษณะ
ขององค์รวม 

ดังนั้น การบริหารองค์การจึงต้องใช้สติปัญญาที่รู้ทั้งศิลปะกับวิทยาการร่วมกันเท่านั้น  
ไม่หลงติดในหลักวิทยาการเกินไป รู้จักการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ใสใจเรื่อง “คน” ความตระหนักถึง 
“กฎธรรมชาติ” อย่างนี้จึงเรียกว่า มีหลักการคิดเชิงระบบ เป็นหนทางสู่ความยั่งยืนขององค์การ (ศุภชัย 
เมืองรักษ์, 2554, หน้า 36) 

สรุป การคิดเชิงระบบ หมายถึง การที่บุคลากรในองค์การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร่วมมือกัน
ในการพัฒนานโยบายและวางแผนการปฏิบัติงาน มีการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัยตลอดเวลา 
โดยการวางแผน จัดระบบการท างานในองค์การอย่างชัดเจน มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง คิดวางแผน 
การท างานอย่างเป็นระบบ มุ่งพัฒนาโดยรวม ไม่แยกพัฒนาเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยที่ทุกคนในองค์การ
เห็นความส าคัญของการเรียนรู้ และเต็มใจปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถของตนเอง 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน 
 

2.2.1 ความหมายและความส าคัญของประสิทธิภาพการท างาน 
ความหมายของประสิทธิภาพการท างาน 
โดยทั่วไปแล้ว ประสิทธิภาพ (efficiency) ในการปฏิบัติงานมักจะแยกไม่ออกกับประสิทธิผล 

(effectiveness) ในการปฏิบัติงาน เพราะการปฏิบัติงานนั้นจะมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าหากว่าการปฏิบัติงานนั้น
ไม่มีประสิทธิผล ซึ่งหมายความว่า การปฏิบัติงานจะไม่บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้  
แต่ขณะเดียวกันการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลก็ไม่จ าเป็นว่าการปฏิบัติงานนั้นจะต้อ งมีประสิทธิภาพ
เสมอไป เพราะว่าความหมายโดยตรงของประสิทธิภาพนั้นมีผู้กล่าวไว้หลายท่านด้วยกัน ดังนี้ 

จอห์น ดี มิลเล็ท (John D. Millet, 1954, p. 4) ให้นิยามว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงาน
ที่ท าให้เกิดความพึงพอใจและได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ
ในการบริการให้กับประชาชน โดยพิจารณาจาก 

1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (equitable service) 
2) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (timely service) 
3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (ample service) 
4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (continuous service) 
5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า (progression service) 

กู๊ด (Good, 1973, p. 193) ให้ความหมายของประสิทธิภาพว่า หมายถึง ความสามารถที่ท าให้
เกิดความส าเร็จตามความปรารถนาโดยใช้เวลาและความพยายามเล็กน้อยก็สามารถให้ผลงานที่ได้ส าเร็จลง
อย่างสมบูรณ์ 
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กิ๊ฟสันต์ (Gibson, et al., 1988, p. 37) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
หมายถึง อัตราส่วนต่อปัจจัยการวัดประสิทธิภาพจะวัดตัวบ่งชี้หลายตัวประกอบด้วยกัน อัตรา
การได้ผลตอบแทน ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต อัตราการสูญเปล่าสิ้นเปลืองของการใช้ทรัพยากร และ
อัตราส่วนของผลก าไรต่อค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

ฮาร์ริงตัน (Harrington, 1996, pp. 1853-1931) ได้ให้ค านิยามประสิทธิภาพรวมขององค์กร 
โดยให้ความส าคัญที่โครงสร้างและเป้าหมายขององค์กร (organization’s structure and its goals) 
ซึ่งก าหนดหลักประสิทธิภาพไว้ 12 ประการ ที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการบริหารจัดการ
ที่มีระบบโดยมุ่งที่การท างานให้เหมาะสมและง่ายขึ้น ซึ่ งจะลดความสิ้นเปลืองในด้านต่างๆ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

1) ก าหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน (clearly defined ideal) ผู้บริหารต้องทราบถึงสิ่งที่ต้องการ
เพ่ือลดความคลุมเครือและความไม่แน่นอน 

2) ใช้หลักเหตุผลทั่วไป (common sense) ผู้บริหารต้องพัฒนาความสามารถ  
สร้างความแตกต่างโดยค้นหาความรู้และค าแนะน าให้มากเท่าที่จะท าได้ 

3) ค าแนะน าที่ดี (competent counsel) ผู้บริหารต้องการค าแนะน าจากบุคคลอื่น 
4) วินัย (discipline) ผู้บริหารควรก าหนดองค์กรเพ่ือให้พนักงานเชื่อถือตามกฎและวินัยต่างๆ 
5) ความยุติธรรม (fair deal) ผู้บริหารควรให้ความยุติธรรมและความเหมาะสม 
6) มีข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นปัจจุบันถูกต้องและแน่นอน (reliable, dilate, accurate and 

permanent records) ผู้บริหารควรจะมีข้อเท็จจริงเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
7) ความฉับไวของการจัดส่ง (dispatching) ผู้บริหารควรใช้การวางแผนตามหลักวิทยาศาสตร์

ส าหรับแต่ละหน้าที่ เพ่ือให้องค์กรท าหน้าที่ได้อย่างราบรื่นและบรรลุจุดมุ่งหมาย 
8) มาตรฐานและตารางเวลา (standards and schedules) ผู้บริหารต้องพัฒนาวิธี 

การท างานและก าหนดเวลาท างานส าหรับแต่ละหน้าที่ 
9) สภาพมาตรฐาน (standardized conditions) ผู้บริหารควรรักษาสภาพแวดล้อมให้ดี 
10) การปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน (standardized operations) ผู้บริหารควรรักษารูปแบบ

มาตรฐานของวิธีการปฏิบัติที่ดี 
11) มีค าสั่งการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานระบุไว้ (written standard-practice instructions) 

ผู้บริหารต้องระบุการท างานที่มีระบบถูกต้องและเป็นลายลักษณ์อักษร 
12) การให้รางวัลที่มีประสิทธิภาพ (efficiency reward) ผู้บริหารควรให้รางวัล พนักงาน

ส าหรับการท างานที่เสร็จสมบูรณ์ 
เซอร์โต (Certo, 2000, p. 9) ได้ให้ค านิยามของประสิทธิภาพและประสิทธิผลว่า ประสิทธิผล 

(effectiveness) หมายถึง การใช้ทรัพยากรขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ประสิทธิผลมุ่งท าให้
เกิดการ “ท าสิ่งที่ถูกต้อง (doing the right things)” ส่วนค าว่า ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง 
เป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้เกิดความสิ้นเปลืองน้อยที่สุด โดยสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

53 

ทรัพยากรต่ าสุด กล่าวคือ เป็นการใช้โดยมีเป้าหมาย (goal) คือ ประสิทธิผลหรือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ที่ก าหนดไว้สูงสุดอาจเรียกว่า “ท าสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้อง (doing things right)” 

ติน ปรัชญาพฤทธ์ (2536, หน้า 130) ได้ให้ความหมายไว้ในหนังสือ “ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์” 
ว่าประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง การสนับสนุนให้มีวิธีการบริหารที่จะได้รับผลดีมากที่สุด
โดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนั้น ก็คือ การลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุและบุคลากรลง ในขณะที่พยายาม
เพ่ิมความแม่นตรง ความเร็ว และความราบเรียบของการบริหารให้มากขึ้น 

อ านวย แสงสว่าง (2536, หน้า 71) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพ ได้แก่ อัตราการประเมิน
ประสิทธิภาพในการท างานในต าแหน่งหน้าที่ของบุคลากรว่ามีความเหมาะสมในระดับใด นอกจากนั้น
ก็จะมีการประเมินศักยภาพของบุคลากรในการท างานในต าแหน่งนั้น จะต้องมีการเพิ่มเติมประสบการณ์
ในทางด้านใดบ้างจึงจะท าให้การท างานในต าแหน่งหน้าที่นั้นมีความสมบูรณ์ 

ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538, หน้า 22) ชี้ให้เห็นว่า ประสิทธิภาพในระบบราชการมีความหมาย
รวมถึง ผลิตภาพ และประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติตามแต่วัตถุประสงค์ท่ีต้องการ
พิจารณา คือ 

1) ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของการผลิต ( input) ได้แก่ การใช้
ทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 

2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (process) ได้แก่ การท างานที่ถูกต้อง
ได้มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม 

3) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การท างานที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์
ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างาน และบริการเป็นที่พอใจของลูกค้า 
หรือผู้มารับบริการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, หน้า 91-92) ได้ให้ความหมายไว้ในหนังสือศัพท์การบริหารว่า ประสิทธิภาพ 
(efficiencies) มีหลายความหมาย ดังนี้ 

1) ความสามารถในการผลิตผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยการใช้พลั งงาน เวลา วัสดุ หรือ
ปัจจัยอื่นๆ ต่ าที่สุด 

2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า (input) และผลที่ออกมา (output) เพ่ือสร้างให้เกิด
ต้นทุนส าหรับทรัพยากรต่ าที่สุด 

นันทนา ธรรมบุศย์ (2540 , หน้า 25) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง วิธีการท างาน
โดยสิ้นเปลืองเวลา และสูญเสียพลังงานในการท างานน้อยท่ีสุด แต่เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด 

แสวง รัตนมงคลมาศ (2541, หน้า 100) ได้ศึกษาความหมายของประสิทธิภาพ จากทรรศนะ
ของบุคคลต่างๆ พบว่า มีองค์ประกอบร่วมตรงกันอย่างหนึ่ง คือ ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถ
ในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงไปโดยดีที่สุด ซึ่งความหมายของค า ว่า โดยดีที่สุด
ในด้านธุรกิจ หมายถึง การให้ได้ผลก าไรสูงสุด แต่ถ้าเป็นการบริหารราชการ หมายถึง ความสามารถ
ในการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการได้สูงสุด 
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ธานินทร์ สุทธิกุญชร (2543, หน้า 10) ได้เสนอแนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน
ภาครัฐ โดยศึกษาการปรับปรุงระบบราชการของต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าประสบความส าเร็จได้
ดังนี้ 

1) ต้องก าหนดแนวทางและเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน หมายถึง การท างาน
ที่มีประสิทธิผลยึดถือผลส าเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ของงาน (results) เป็นหลักในการด าเนินงาน โดยมุ่ง
ที่ผลลัพธ์ (outcome) โดยมีการประเมินผล และวัดผลส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม สามารถตอบสนอง
และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าผู้มารับบริการ ปรับปรุงโครงสร้าง และระบบงานเพ่ือยุบเลิกงานที่ซ้ าช้อน 
โดยสร้างสรรค์กระบวนการท างานใหม่ ลดขนาดก าลังคนเพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กรด้านบุคลาก ร 
มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจจากระดับบนสู่ระดับเจ้าหน้าที่ 

2) ระบบการบริหารงานที่จะยึดผลส าเร็จของงาน และผลลัพธ์ขององค์การเป็นหลักส าคัญ
ในการด าเนินการ รวมทั้งใช้มาตรการจูงใจและให้รางวัลตอบแทนแก่องค์กรที่ประสบความส าเร็จ 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2544, หน้า 114) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การวัดผลการท างาน
ขององค์การนั้นๆ ว่าท างานได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหน คุณภาพงานดีมากน้อยแค่ไหน ใช้เงิน ใช้เวลา  
ใช้แรงงานไปมากน้อยแค่ไหน เป็นผลดีต่อผู้รับบริการมากน้อยแค่ไหน โดยรวมความมีประสิทธิภาพ  
จึงหมายถึง การท างานให้ได้คุณภาพและปริมาณมาก องค์การมีความสมัครสมานสามัคคี มีสันติภาพ
และความสุขร่วมกัน เป็นผลดีต่อส่วนรวมและผู้รับบริการ แต่ใช้เวลา แรงงาน และงบประมาณน้อย 

วิทยา ด่านธ ารงกุล (2546, หน้า 27) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง 
ความสามารถในการเลือกเป้าหมายที่เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายนั้นๆ ประสิทธิผลจึงวัดกันที่ว่าองค์กร
สามารถสนองผู้บริโภคสินค้าหรือบริการที่เป็นต้องการหรือไม่ และสามารถบรรลุในสิ่งที่พยายาม
จะท ามากน้อยเพียงใด 

สมใจ ลักษณะ (2546, หน้า 8) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง 
บุคคลที่ตั้งในปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถใช้กลวิธีหรือเทคนิคการท างานที่จะสร้างผลงานได้มาก 
เป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ โดยสิ้นเปลืองทุนค่าใช้จ่าย พลังงาน และเวลาน้อย คุณภาพ
และปริมาณของผลงาน คิดค้น ดัดแปลงวิธีการท างานให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ 

อัครินทร์ พาฬเสวต (2546, หน้า 5) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง 
การใช้ความรู้ ความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ สร้างความร่วมแรงร่วมใจ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ใช้ในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาและมีความใส่ใจในคุณภาพ 

กมล ชุติพงษ์นาวิน (2548, หน้า 8) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง 
ประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านธุรกิจในความหมายอย่างแคบ เป็นการลดต้นทุนในการผลิต และ
ในความหมายอย่างกว้างรวมถึงคุณภาพของการมีประสิทธิผล และความสามารถในการผลิต การด าเนินงาน
ทางด้านธุรกิจที่ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นก็เพ่ือความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณ
และคุณภาพที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสม และต้นทุนน้อยที่สุดเมื่อค านึงถึงสถานการณ์และข้อผูกพัน
ด้านการเงินที่มีอยู่ ดังนั้นแนวคิดค าว่าประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจในที่นี้จึงมีองค์ประกอบ 5 อย่าง คือ 
ต้นทุน คุณภาพ ปริมาณ เวลา และวิธีในการผลิต 
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มนฤทัย ลาภเฉลิมพงศ์ (2548, หน้า 9) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง 
ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยที่จะต้องประหยัดเวลา แต่คุณภาพและปริมาณ
ต้องออกมาดี สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

วิชัย ปีติเจริญธรรม (2548, หน้า 162) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิภาพการ ด าเนินงาน 
หมายถึง การช่วยเหลือ เริ่มต้นช่วยเหลือผู้ร่วมงานของเราอย่างเต็มที่ เต็มใจแบบเอ้ืออาทรให้ก่อนเสมอ 

ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ (2549, หน้า 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง 
การพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ การวัดและใช้ปัจจัยทรัพยากร กระบวนการปฏิบัติงาน 
และความพอใจของทุกฝ่าย 

สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง การที่บุคคลมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานนั้น
ให้บรรลุผลได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กรและทันระยะเ วลาที่ก าหนด ผลงานที่ ได้มีคุณภาพ
และความถูกต้อง มีการด าเนินงานที่จะถือได้ว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด มีวิธีการท างานที่เหมาะสมเข้ามาช่วย
เพ่ิมผลงานและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และต้นทุนน้อยที่สุด โดยที่ใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ได้
อย่างคุ้มค่า สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายได้ 

2.2.2 ความส าคัญของประสิทธิภาพการท างาน 
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่ส าคัญของผู้บริหารและผู้ปฏิ บัติงาน

ในองค์กรต่างๆ ซึ่งหากองค์กรใดมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน ทั้งการวางแผน  
การวางระบบงาน และการให้ความส าคัญกับตัวพนักงาน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ที่ใช้ไนการปฏิบัติงานของพนักงานให้เกิดความรู้ ความช านาญ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ ท าให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย และ
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กัน เหล่านี้จะส่งผลระยะยาวให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่องค์กรตั้งไว้ ดังนั้นการบริหารงานบุคคลสามารถช่วยให้พนักงานในองค์กรได้ค้นพบ
ศักยภาพของตนเอง และพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 
(ธัญญา ผลอนันต์, 2546, หน้า 16-17) 

ตลอดจนมีความผาสุกและพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เกิดความก้าวหน้า สามารถท างาน
ที่ให้ผลการด าเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาองค์กร พนักงานที่มีคุณภาพก็จะด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการตามแนวทางที่ผู้น าระดับสูงวางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดผลการด าเนินงาน
ที่เป็นเลิศทั้งด้านการบริการและการผลิตสินค้า องค์กรก็ย่อมจะเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงและขยายงาน
ออกไปได้ด้วยด้วยดี ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติ เมื่อองค์กรซึ่งเป็นหน่วยหนึ่ง
ของสังคมเจริญก้าวหน้าและมั่นคงดีก็ส่งผลไปถึงสังคมโดยรวมด้วย เมื่อพนักงานได้พัฒนาจนมีความสามารถ
หารายได้มาช่วยให้ครอบครัวมั่นคงก็ส่งผลต่อชุมชน ผู้น าระดับสูงขององค์กรอาจเคยมองคนว่าเป็นปัจจัย
ในการผลิตในฐานะเดียวกับวัสดุ เครื่องจักร ที่ดิน และทุนทรัพย์ที่จ าเป็นในการช่วยให้งานในองค์กรประสบ
ความส าเร็จ จึงมุ่งเน้นการสรรหาและมองหาเป็นกระบวนการที่เป็นระบบและต่อเนื่องในการแสวงหา
ทางเลือกต่างๆ ที่จะท าให้คนในองค์กรมีความผาสุก มีความพึงพอใจที่ได้เป็นสมาชิกขององค์กร  
มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานที่ไห้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ และได้ท างานในความรับผิดชอบ
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ของตนเองและงานส่วนรวม เพื่อให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมาย มองว่าพนักงานเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับองค์กร จึงจ าต้องสื่อสารให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่า ค่านิยม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ วิสัยทัศน์ และ
ภารกิจขององค์กรด้วย 

การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน การใช้ทรัพยากร
ไม่คุ้มค่า เกิดความสูญเปล่า การใช้เวลา คน และงบประมาณที่มากเกิดความจ าเป็น มีผลกระทบถึงต้นทุน
และการลงทุนที่สูงขึ้น ซึ่งเมื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาจะพบข้อบกพร่อง ทั้งโครงสร้างองค์กร นโยบาย 
การบริหารงานบุคลากร การใช้เทคโนโลยี การควบคุมคุณภาพ การผลิต และคุณภาพของบุคลากร 
เป็นที่มาของการด้อยประสิทธิภาพทั้งระดับบุคคลและองค์กร จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องมีการพัฒนา 
เปลี่ยนแปลงในทุกองค์ประกอบ เพ่ือแก้ปัญหาการขาดประสิทธิภาพการท างาน 

สรุปได้ว่า ความส าคัญของประสิทธิภาพการท างาน คือ บุคลากรในองค์การมีส่วนส าคัญอย่างสูง
ในการบริหารจัดการปัจจัยน าเข้าของการผลิตในขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้ได้ผลผลิตหรือผลของการปฏิบัติงานที่ดี 
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบุคลากรจะเป็นปัจจัยพิเศษที่มีความส าคัญในการจัดการและด าเนินการเพ่ือให้เกิด
สภาพทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพในการท างานให้สูงสุด ย่อมจะส่งผลให้งานของหน่วยงานนั้น
มีทั้งปริมาณและคุณภาพตามไปด้วย ซึ่งความรู้ความสามารถของบุคลากรเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าให้
หน่วยงานประสบความส าเร็จได้หากบุคลากรขององค์การนั้นปราศจากความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ ฉะนั้นการที่บุคลากรจะปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับ
ความพึงพอใจในการท างานด้วย ซึ่งความพึงพอใจเป็นกระบวนการหนึ่งของการสร้างแรงจูงใจ จึงสามารถ
กล่าวได้ว่า การสร้างแรงจูงใจในการท างานเป็นการสร้าง การผลักดัน ชักน า หรือโน้มน้าวให้บุคลากร
ได้ปฏิบัติงานและสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
ในการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพสรุปเป็นปัจจัยส าคัญท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 
แนวคิดเก่ียวกับการท างานให้มปีระสิทธิภาพ มีดังนี ้
ส าหรับแนวคิดที่ส าคัญในการท างานให้มีประสิทธิภาพหรือปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานนั้น 

มีนักทฤษฎีหลายท่านได้ท าการศึกษาและสรุปเป็นปัจจัยส าคัญท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 
เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon, 1960, pp. 180-181) กล่าวว่า ถ้างานใดมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า (input) กับผลิตผล (output) ที่ได้รับออกมา ซึ่งสรุปได้ว่า 
ประสิทธิภาพเท่ากับผลผลิต 

ถ้าเป็นหน่วยงานราชการของรัฐจะบวกความพึงพอใจของผู้รับบริการเข้าไปด้วย เขียนเป็นสูตร 
ได้ดังนี้ 

E = (o-i) + s 
E = ประสิทธิภาพของงาน (efficient) 
O = ผลผลิตหรือผลงานที่ได้รับออกมา (output) 
I = ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป (input) 
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S = ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา (satisfaction) 
วู๊ดค็อก (Woodcoch, 1989 p. 116) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการท างานที่มีประสิทธิภาพว่า 

การท างานร่วมกันบุคลากรจะต้องมีพฤติกรรมในการท างานที่แสดงออกถึงคุณลักษณะส าคัญ 11 ประการ 
ที่เรียกว่า “building blocks” คุณลักษณะดังกล่าวประกอบด้วย 

1) การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน (clear objectives and 
agreed goal) วัตถุประสงค์ คือ จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กร
ที่ต้องการท าให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จ การที่บุคลากรมีวัตถุประสงค์ในการท างานที่ชัดเจนตรงตามเป้าหมาย
ขององค์กรจะท าให้ผลการท างานเป็นไปตามนโยบายที่ได้ตั้งไว้ 

2) ความเปิดเผยต่อกัน และการเผชิญหน้าเพ่ือแก้ปัญหา (openness and confrontation) 
ความเปิดเผยเป็นสิ่งส าคัญต่อการท างานร่วมกัน การท างานที่มีประสิทธิภาพจะต้องกล้าแสดงความคิดเห็น
อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา และกล้าเผชิญหน้าช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเต็มใจและจริงใจ การท างาน
ที่มีประสิทธิภาพจะต้องมองไปที่ความเชื่อถือว่ามีความเข้าใจกัน และกัน สามารถพูดคุยกันแล้ว
ไม่เกิดปัญหาต่อตนเอง การท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งพยายามท าความเข้าใจ
ในพฤติกรรม ทัศนคติ และความต้องการของบุคคลอื่นๆ เพื่อให้เกิดการให้อภัย รู้จักผ่อนหนักเป็นเบา
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันและท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี โดยมีการเรียนรู้
เกี่ยวกับบุคคลอ่ืนในด้านความต้องการ ความคาดหวัง ความชอบ/ไม่ชอบ ความรู้ความสามารถ ความสนใจ 
จุดเด่นจุดด้อย และอารมณ์ ซึ่งธรรมชาติของคนโดยทั่วไปแล้วจะมีความแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น
ความรู้สึก ความสนใจ นิสัย และอารมณ ์

3) การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกัน (support and trust) การสนับสนุนและไว้ใจกัน
โดยธรรมชาติแล้วจะต้องไปด้วยกัน เพราะถ้าปราศจากอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะไม่สามารถได้รับ
ความส าเร็จอย่างดีที่สุดได้ ถ้าบุคลากรไม่มีความรู้สึกว่าเขาจะต้องปกป้องงานที่เขารับผิ ดชอบ การท างาน
ก็จะขาดประสิทธิภาพ คนเราไม่ว่าจะในครอบครัวหรือในที่ท างานก็ตาม ไม่เคยที่จะแสดงความรู้สึก
ว่าคนอ่ืนๆ แสดงออกมาอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผยเท่าๆ กัน 

4) ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ (cooperation and conflict) 
(1) ความร่วมมือ คือ การที่แต่ละคนพร้อมที่จะท างานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน 

พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทุกคนจะแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเพราะทุกคน
มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สามารถพูดคุยได้อย่างตรงไปตรงมา 

(2) การสร้างความร่วมมือกับบุคคลอื่น ในการสร้างความร่วมมือเพื่อความเข้าใจ
ซึ่งกันและกันจะมีบุคคลอยู่สองฝ่าย คือ ขอความร่วมมือและผู้ให้ความร่วมมือ ความร่วมมือจะเกิดขึ้นได้
เมื่อฝ่ายผู้ให้เต็มใจและยินดีจะให้ นับว่าเป็นเรื่องส าคัญเพราะว่าเป็นเรื่องของจิตใจ ผู้ให้อาจไม่เต็มใจ
ให้ด้วยเหตุผลต่างๆ คือ ขาดผลประโยชน์ ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีกว่า สัมพันธภาพระหว่างผู้ขอและผู้ให้ไม่ดี 
วัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกัน ไม่เห็นด้วยกับวิธีการท างาน ขาดความพร้อมที่จะร่วมมือ  
งานที่ขอความร่วมมือนั้นเสี่ยงภัยมากเกินไป และเพราะความไม่รับผิดชอบต่องานของส่วนรวม 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

58 

(3) วิธีแก้ความขัดแย้ง การแก้ความขัดแย้งเป็นเรื่องของทักษะของแต่ละคน
ในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งของการท างาน ใช้วิธีแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่พูดในลักษณะที่แปลความ
หรือมุ่งตัดสินความ ไม่พูดเชิงวิเคราะห์ ไม่พูดในลักษณะที่ถือไพ่เหนือกว่า หรือพูดในลักษณะที่ให้ผู้อื่น
ได้รับความเจ็บปวด พยายามพูดประเด็นของความขัดแย้ง โดยไม่กล่าวโจมตีว่าใครผิดใครถูก อย่ายึดมั่น 
จุดมุ่งหมายและความคิดของฝ่ายตนฝ่ายเดียว อาศัยบุคคลที่สามารถช่วยเหลือถ้าเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ 

5) กระบวนการการท างานและการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม (sound working 
and decision procedures) การท างานที่มีประสิทธิภาพนั้นๆ จะคิดถึงผลงานเป็นอันดับแรก ส่วนวิธี  
การท างานเป็นอันดับรองลงมา อย่างไรก็ตามก่อนตัดสินใจนั้นจุดมุ่งหมายต้องมีความชัดเจน และสมาชิก
ทุกคนมีความเข้าใจอย่างดี จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเป็นหัวใจส าคัญเพราะจะสามารถป้องกันการเข้าใจผิด
และการโต้เถียงในการท างาน บุคลากรที่ดีจะมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลที่รวดเร็วและจะอธิบาย
เพ่ือหาทางเลือกต่างๆ ได้ถูกต้อง การตัดสินใจเป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานของการบริหารงาน อย่างไรก็ตาม
มีบ่อยครั้งที่ได้มีการปฏิบัติไม่ดีเกิดขึ้น เช่น การตัดสินใจระดับสายงานผิดพลาด มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ เพ่ือให้
การตัดสินใจที่ดีมีระเบียบที่ยืดหยุ่นและชัดเจนต้องอยู่ที่สมาชิ กทุกคนเข้าใจและยึดมั่นในหลักการ
การเห็นพ้องต้องกันในกระบวนการตัดสินใจ ปัจจัยนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกับโครงสร้างและบทบาทของทีมงาน 
ถ้าบุคลากรไม่ปฏิบัติตามขอบเขตกฎเกณฑ์พ้ืนฐานร่วมกันจะรู้สึกว่าไม่มีอ านาจและสูญเสียความเชื่อมั่น
ในตนเอง ซึ่งเกิดขึ้นในทุกระดับขององค์กร การเห็นพ้องต้องกันอย่างแท้จริงหมายความว่า ผู้ร่วมงาน
ควรจะรู้สึกว่าเขาได้รับการรับฟ้งและเข้าใจ วิธีนี้จะท าให้ง่ายถ้าสมาชิกแต่ละคนรู้สึกเป็นอิสระในการพูด
อย่างเปิดเผย และจะมีประโยชน์มากกว่าหากบรรดาหัวหน้าทีมงานสามารถแบ่งปัญหากับพวกเขาเอง
และทีมงาน เพ่ือที่จะรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทีมงาน ทุกคนจะต้องพอใจว่าอย่างน้อยที่สุด
พวกตนก็มีโอกาสมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรู้สึกว่าสามารถช่วยเหลือการตัดสินใจ 

6) ภาวะผู้น าที่เหมาะสม (appropriate leadership) การท างานโดยทั่วไปแล้วไม่มีทีมงานไหน
ต้องการผู้น าที่ถาวร หน่วยงานที่พัฒนาแล้วจะถูกเปลี่ยนภาวะผู้น าให้เป็นไปตามสถานการณ์ หมายความว่า 
จะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นผู้น าภายในกลุ่มตลอด เพราะการท างานที่ดีนั้นจะต้องดึงความสามารถ
ของบุคคลออกมา มิใช่ผู้น าเป็นผู้ท าเสียเอง ผู้น าทีมควรเป็นผู้ชี้แนะประเด็นที่ส าคัญ อีกประการหนึ่ง
ที่ท าให้ได้ผลงานออกมามากที่สุด ก็คือ การมอบหมายงาน (delegation) การมอบหมายงานไม่เพียงแต่
จะท าให้ผู้บริหารมีเวลาส าหรับคิดแก้ปัญหาอ่ืนๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นการพัฒนาการบริหารอีกด้วย ดังนั้น 
การไม่มอบหมายงานจึงเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการบริหารงาน การที่ไม่มอบหมายงานหรือมอบหมายงาน
ในระดับต่ าอาจเป็นสาเหตุมาจากการขาดความเชื่อมั่นในลูกน้อง การขาดเวลาส าหรับผู้พัฒนาบุคลากร 
หรือเกิดจากความกลัวที่จะเกิดปัญหาตามมาจากการมอบหมายงาน ส าหรับสมาชิกของ ทีมงาน
ที่รับการคัดเลือกให้เป็นผู้น าต้องพร้อมที่จะให้อ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย 

7) การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการท างาน ( regular review) ทีมงานที่ดี
ไม่เพียงแต่ดูจากลักษณะของทีมและบทบาทที่มีอยู่เท่านั้นแต่ต้องดูวิธีการท างานด้วย ทบทวนงานจะท าให้
บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ท า รู้จักคิด ปรับปรุงวิธีการ การทบทวนงานนั้นที่หลายวิธีและทุกวิธี 
จะเก่ียวข้องกับการได้รับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติของแต่ละคนหรือของทีมโดยรวม 
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8) การพัฒนาตนเอง ( Individual development) การท างานที่มีประสิทธิภาพ
จากการพัฒนาทักษะต่างๆ ของแต่ละคน ซึ่งการกระท าเช่นนี้จะได้ผลดีขึ้น ขณะเดียวกันประสิทธิภาพ
ของทีมงานจะมากขึ้นถ้าหากหน่วยงานให้ความสนใจต่อการพัฒนาทักษะของแต่ละคนหรือทีมงาน  
การพัฒนาบุคลากรมักจะมองในเรื่องทักษะและความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่ แล้วก็ท าการฝึกอบรมเพ่ือปรับปรุง
ให้ดีขึ้น แต่การท างานภาคปฏิบัติจ าเป็นต้องอาศัยตัวแปรหลายอย่าง ได้มีผู้ให้ข้อสังเกตว่า ประสิทธิภาพ
ในการท างานของคนเรานั้นมีสองลักษณะ กล่าวคือ มีประสิทธิภาพในการท างานสูง และประสิทธิภาพ
ในการท างานต่ า ปกติแล้วไม่มีใครเลยสามารถที่จะไปข้างใดข้างหนึ่งของแต่ละลักษณะได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม
ทีมที่มีประสิทธิภาพต้องรู้จักที่จะไปข้างใดข้างหนึ่งของแต่ลักษณะดังกล่าว และการสนับสนุนให้สมาชิก
ของทีมที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าได้เลื่อนไปสู่ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 

9) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่ม (sound inter group relation) ในการท างานร่วมกัน
แม้ว่าทีมงานจะมีคุณลักษณะที่ดีเพียงใด แต่ถ้าหากขาดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มหรือระหว่างบุคคล
ในกลุ่มแล้ว ความส าเร็จของการท างานก็จะมีอุปสรรค ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ
มีลักษณะดังนี ้

(1) แน่ใจว่าการท าและการตัดสินใจของทีมได้รับการสื่อสารและความเข้าใจ 
(2) สมาชิกในทีมพยายามที่จะเข้าใจความคิดเห็นของคนอื่นเข้าใจปัญหาและอุปสรรค

ของฝ่ายอื่นๆ และยื่นมือเข้าช่วยเหลือเมื่อมีความจ าเป็น 
(3) ค้นหาวิธีการท างานที่มีประสิทธิภาพร่วมกับฝ่ายอื่นอย่างต่อเนื่อง 
(4) ไม่เป็นผู้มีความแข็งกระด้าง ดื้อรั้น 
(5) พยายามน าความคิดเห็นของคนอ่ืนในทีมมาพิจารณาเพ่ือให้เกิดปะโยชน์สูงสุด 
(6) มีความเข้าใจในความแตกต่างของคน และพยายามใช้ประโยชน์จากความแตกต่างกัน 

10) การก าหนดบทบาทของสมาชิกอย่างชัดเจน (balanced roles) สมาชิกในทีมแต่ละคน
จะต้องมีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง มีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมต่างๆ 
ขององค์กร ทุกคนต้องรู้ว่าใครท าหน้าที่อะไร เพ่ือก าหนดพฤติกรรมของสมาชิกในทีมที่แสดงออกให้ชัดเจน
เหมาะสมกับต าแหน่งที่ได้รับผิดชอบอยู่ บทบาทแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

(1) บทบาทตามหน้าที่ (บทบาทเฉพาะ) เช่น นาย ก. เป็นผู้จัดการ บทบาทของนาย ก. 
ก็เป็นผู้จัดการท าหน้าที่ตัดสินใจ สั่งการ ควบคุมงานภายในสาขา 

(2) บทบาททั่วไป เป็นการแสดงพฤติกรรมตามความคาดหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เช่น การมาท างานตรงตามเวลา การรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นๆ การให้ความเคารพนับถือ
ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า/ผู้สูงวัยกว่า ฯลฯ 

11) การติดต่อสื่อสารที่ดี (good communication) จะต้องมีการติดต่อสื่อสาร ระหว่าง
ผู้บริหาร (ผู้บังคับบัญชา) หรือผู้ร่วมปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย (openness) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสื่อความ
หรือแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน การติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานให้เกิด
มนุษย์สัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารจึงต้องอาศัยศิลปะในการถ่ายทอดความ คือ ต้องหาวิธีหยั่งความต้องการ 
อารมณ์ ความรู้สึกของผู้ร่วมงานทุกคน เพ่ือที่จะได้ถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ เช่น ค าพูด กิริยาท่าทาง สีหน้า 
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แววตา ภาษาเขียน สัญลักษณ์หรือสื่อมวลชน เป็นต้น ถ้าหากใช้สื่อที่เป็นค าพูดผู้พูดต้องใช้ศิลปะในการพูด 
ถ้าเป็นการเขียนต้องใช้ศิลปะในการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนย่อมมีอิทธิพลต่อการสื่อสาร
ทั้งสิ้น การสื่อสารที่ไม่ดีจะก่อให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันซึ่งน าไปสู่ความขัดแย้งหรือล้มเหลวในการท างาน 
การติดต่อสื่อสารและการเลือกใช้วิธีการในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรมี 2 วิธี คือ การติดต่อสื่อสาร
แบบเป็นทางการ และการติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ 

(1) การติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการ (formal communication) หมายถึง ติดต่อสื่อสาร
ที่มีระเบียบแบบแผน มีข้อก าหนดไว้อย่างชัดเจน มีลายลักษณ์อักษรที่บ่งบอก ระเบียบวิธีการต่างๆ เช่น 
ใบสมัครงาน ค าสั่ง หรือจดหมายของทางราชการ เป็นต้น ผู้บังคับบัญชาควรใช้การติดต่อสื่อสาร
แบบเป็นทางการเมื่อเป็นงานที่เป็นพิธีการ และต้องหาหลักฐานบันทึกไว้  

(2) การติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ (informal communication) หมายถึง 
การติดต่อสื่อสารที่เกิดจากความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นการส่วนตัว ส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารแบบเป็นกันเอง 
เช่น การทักทายปราศรัยพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือการพูดคุยกันระหว่าง
เพื่อนร่วมงานเหมาะส าหรับการติดต่อสื่อสารที่ต้องการความเร่งด่วน รูปแบบการติดต่อสื่อสาร
ที่ใช้ในการบังคับบัญชาตามสายบังคับบัญชามี 3 รูปแบบ คือ 

ก. การติดต่อสื่อสารจากบนมาล่าง (downward communication) เป็นลักษณะ
การติดต่อสื่อสารตามสายบังคับบัญชาจากบนมายังฐานล่าง เป็นการสื่อสารแบบดั้ งเดิม (classic theory) 
มักเป็นการสื่อสารทางเดียว โดยมากเป็นเรื่องการสั่งการและการบังคับบัญชาให้ปฏิบัติหรือให้ท าตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และจดหมาย รวมทั้งวารสารขององค์กร เครื่องกระจายเสียง และข้อเขียน
ต่างๆ เป็นต้น 

ข. การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน (upward communication) เป็นลักษณะ
การติดต่อสนองตามการติดต่อของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นการติดต่อสื่อสารที่เป็นพิธีการ คือ ผู้ใต้บังคับบัญชา
รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็น ข้อร้องทุกข์ ข้อหารือ เพื่อเป็นการสร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 

ค. การติดต่อสื่อสารในระดับเดียวกัน (horizontal communication) หมายถึง 
การติดต่อสื่อสารในระดับเดียวกัน เช่น พนักงานกับพนักงาน หรือหัวหน้าฝ่ายกับหัวหน้าฝ่าย เป็นต้น  
ส่วนใหญ่การติดต่อสื่อสารประเภทนี้มักจะไม่เป็นพิธีการท าให้ง่ายแก่การเข้าใจ สะดวกรวดเร็ว และมักเป็น
การสื่อสารสองทาง คือ มีการพูดคุยโต้ตอบกันทั้งสองฝ่าย ท าให้เกิดความสนิทสนมซึ่งกันและกัน 

สถิต ค าลาเลี้ยง (2544 , หน้า 18-19) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานว่า ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยด้วยกัน คือ 

1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
(1) เพศ 
(2) จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
(3) อายุ 
(4) ระยะเวลาในการท างาน 
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(5) สติปัญญา 
(6) ระดับการศึกษา 
(7) บุคลิกภาพ 

2) ปัจจัยที่ได้รับมาจากงาน ได้แก่ 
(1) ชนิดของงาน 
(2) ทักษะความช านาญ 
(3) สถานภาพทางอาชีพ 
(4) สถานภาพทางภูมิศาสตร์ 
(5) ขนาดของธุรกิจ 

3) ปัจจัยที่ควบคุมได้โดยฝ่ายบริหาร 
(1) ความมั่นคง 
(2) รายได้ 
(3) สวัสดิการ 
(4) โอกาสก้าวหน้าในงาน 
(5) สภาพการท างาน 
(6) ผู้ร่วมงาน 
(7) ความรับผิดชอบ 
(8) การจัดการ 

คฑาวุธ พรหมายน (2545, หน้า 15-16) ได้เสนอว่า การปฏิบัติงานของแต่ละคนให้มีประสิทธิภาพ
จะถูกก าหนดโดย 3 ส่วน ดังนี้ 

1) คุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล (individual attributes) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
(1) demographic characteristics เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ เชื้อชาติ และ

เผ่าพันธุ์ 
(2) competence characteristics เป็นลักษณะที่ เกี่ยวกับความรู้ความสามารถ 

ความถนัดและความช านาญของบุคคล ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะได้มาจากการศึกษาอบรม และสั่งสม
ประสบการณ ์

(3) psychological characteristics เป็นคุณลักษณะทางด้านจิตวิทยา ซึ่งได้แก่ 
ทัศนคติ ค่านิยม การรับรู้ในเรื่องต่างๆ รวมทั้งบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลด้วย 

2) ระดับความพยายามในการท างาน (work effort) จะเกิดขึ้นจากการมีแรงจูงใจ
ในการท างาน ได้แก่ ความต้องการ แรงผลักดัน อารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจ ความตั้งใจ เพราะว่าคนที่มี
แรงจูงใจในการท างานสูงจะมีความพยายามที่จะอุทิศก าลังกายและก าลังใจให้แก่การท างานมากกว่า  
ผู้ที่แรงจูงใจในการท างานต่ า 

3) แรงสนับสนุนจากองค์การหรือหน่วยงาน (organization support) ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทน 
ความยุติธรรม การติดต่อสื่อสาร และวิธีการที่จะมอบหมายงานซึ่งมีผลต่อก าลังใจผู้ปฏิบัติงาน 
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ชื่น สุขศิริ (2549, หน้า 125) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น  
4 ปัจจัย ได้แก่ 

1) ปัจจัยทางกาย ประกอบด้วย 
(1) การพักผ่อน คนที่ท างานโดยไม่มีการพักผ่อนย่อมท าให้ร่างกายอ่อนเพลีย  

ความช านาญลดน้อยลงไป ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานก็จะต่ าลง ซึ่งการพักผ่อนก่อให้เกิดผลดี คือ 
ผลผลิตจะเพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ อุบัติเหตุในที่ท างานลดลง สามารถก าจัดความเบื่อหน่าย และ
สิ่งที่ไม่น่าสนใจออกไปได้ รวมถึงความตึงเครียดลดน้อยลง 

(2) ช่วงเวลาในการท างาน ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรท างานเกินกว่า 8 ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน หรือ
ประมาณสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง ถ้าหากท างานมากว่านี้ ประสิทธิภาพ สุขภาพอนามัย ก าลัง และ
ความสามารถจะลดน้อยลงไป 

2) ปัจจัยการปฏิบัติงานของแต่ละคน โดยจะถูกก าหนดเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
(1) คุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

ก. ลักษณะที่เก่ียวกับ เพศ อายุ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ 
ข. ลักษณะที่เกี่ยวกับด้านความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความช านาญ

ของบุคคล ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะได้จากการศึกษา อบรม และสั่งสมประสบการณ์ 
ค. ลักษณะทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม การรับรู้ในเรื่องต่างๆ รวมทั้ง

บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลด้วย 
(2) ระดับความพยายามในการท างาน ซึ่งจะเกิดจากการมีแรงจูงใจในการท างาน 

ได้แก่ ความต้องการ แรงผลักด้น อารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจ ความตั้งใจ เพราะคนที่มีแรงจูงใจ
ในการท างานสูงจะมีความพยายามในการที่จะอุทิศก าลังกายและก าลังใจให้แก่การท างานมากกว่าผู้ที่มี
แรงงานจูงใจในการท างานต่ า 

(3) แรงสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ความยุติธรรม  
การติดต่อสื่อสาร และวิธีการมอบหมายงานซึ่งมีผลต่อก าลังใจผู้ปฏิบัติงาน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกิดจากสภาพถูมิหลังของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน
สภาพทางร่างกาย จิตใจ การศึกษา ความรู้ ความสามารถ ความถนัดต่างๆ โดยมีปัจจัยสนับสนุนให้เกิด
ความแตกต่างจากการประเมินผลผู้บังคับบัญชาแล้วให้คะแนนออกมาในระดับต่ า ปานกลาง และสูงจะมีผล
ต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน เพ่ิมทักษะในการท างานให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่มากขึ้น
เรื่อยๆ 

3) ปัจจัยพฤติกรรมการท างาน 
พฤติกรรมการท างาน เป็ นผลเนื่ องมาจากความสัม พันธ์ระหว่างบุ คคลกับ

สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 
(1) ปัจจัยด้านตัวบุคคล 

ก. อิทธิพลทางสรีรวิทยา คือ ความต้องการพ้ืนฐานทางร่างกาย เช่น ความง่วง
จะท าให้บุคคลมีพฤติกรรมนอนหลับ หรือความหิวท าให้เราอยากรับประทานอาหาร 
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ข. อิทธิพลทางบุคลิกภาพ คือ ลักษณะของแต่ละบุคคลที่จะท าให้แต่ละบุคคล
มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกมาท าให้ประเมินถึงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลได้ 
เช่น ความขยัน ความใจเย็น ความชอบ สังคม เป็นต้น 

ค. อิทธิพลทางสังคม คือ บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างของสังคมที่ท าให้แต่ละบุคคล
ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้จะสอดคล้องกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือต าแหน่งหน้าที่ที่แต่ละบุคคล
กระท าอยู่ 

ง. อิทธิพลทางวัฒนธรรม เนื่องจากในแต่ละสังคมจะมีแบบแผนในการด าเนินชีวิต
ที่แตกต่างกันออกไป ประสบการณ์ของบุคคลแต่ละบุคคลก็จะแสดงออกมาซึ่งพฤติกรรมจะแตกต่างกัน
ออกไป 

(2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม อิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล
แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

ก. การส่งเสริมหรือการขัดขวางจากสภาพแวดล้อม เช่น การที่บุคคลหนึ่ง ตัดสินใจ
เดินเข้าร้านอาหารที่มีคนนั่งน้อยๆ แต่อีกคนหนึ่งอาจชอบเข้าร้านอาหารที่มีคนนั่งอยู่มากๆ 

ข. คุณสมบัติของสภาพแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่ปรากฏอยู่ ให้รับรู้ในลักษณะ
ที่แตกต่างกัน ซึ่งลักษณะเหล่านี้อาจด าเนินไปอย่างคลุมเครือซับซ้อน หรือเป็นไปอย่างชัดเจน พฤติกรรม
ที่แต่ละบุคคลจะตอบสนองนั้นก็ขึ้นอยู่กับการแปลความหมายของสิ่งต่างๆ เหล่านั้น รวมถึงบุคลิกภาพ
และพัฒนาการของสังคมท่ีบุคคลนั้นๆ อยู่ 

ค. ต าแหน่งที่ตั้ งของสภาพแวดล้อม เช่น บุคคลที่มีที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน  
โดยคนบ้านไกลจากที่ท างานจะมีพฤติกรรมอย่างหนึ่ง แต่เมื่อย้ายที่อยู่อาศัยมาอยู่ ใกล้ที่ท างาน
ก็จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป 

4) ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน 
สภาพแวดล้อมในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 

3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้  
(1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท างาน คือ สภาพแวดล้อมหรือสิ่งต่างๆ ในบริเวณ

ที่ปฏิบัติงาน เช่น ลักษณะรูปร่างอาคาร สภาพห้องปฏิบัติงาน การออกแบบห้องท างาน อากาศ อุณหภูมิ 
ระดับเสียง อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน เครื่องจักร ระยะทางระหว่างโรงอาหารกลับที่ท างาน สถานที่จอดรถ 
เป็นต้น 

(2) สภาพแวดล้อมด้านจิตใจในการท างาน ซึ่งได้แก่ ลักษณะของงานที่ท า ลักษณะ
สภาพสังคมในที่ท างาน เพ่ือนร่วมงาน รวมถึงวัฒนธรรมในองค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคล
มีความรู้สึกและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไป โดยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความรู้สึก
ก็คือ ท าให้เกิดความเบื่อหน่ายและความเหนื่อยล้า ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 

(3) สภาพแวดล้อมด้านเวลาในการท างาน เวลาเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถก าหนดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติได้ ซึ่งในการท างานแข่งขันกับเวลานั้น บางคนท างาน 7 วัน ต่อสัปดาห์ บางคนเพียง 6 หรือ 
5 วันต่อสัปดาห์ บางคนท างาน 10 ถึง 12 ชั่วโมงต่อวัน โดยที่ไม่มีเวลาพัก บางคนท างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน 
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แต่มีเวลาพัก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนอกจากนี้อุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพ
ที่เกิดจากการท างานยังมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้วยสภาพแวดล้อมในที่ท างานของแต่ละองค์กร
จะมีสถานที่แตกต่างกันออกไป เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ ระดับเสียง และมลภาวะในอากาศ ซึ่งสภาพแวดล้อม
เหล่านี้หากอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานย่อมสามารถท าให้เกิดอุบัติเหตุหรือสุขภาพ
ร่างกายของผู้ปฏิบัติงานทรุดโทรมลงได้ เพราะฉะนั้นถ้าองค์กรนั้นๆ ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อม
ในการท างานที่ถูกต้องย่อมจะช่วยลดอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงานลดน้อยลงได้ 

สรุปได้ว่า ในการท างานเราต้องพบปะกับผู้คนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพ่ือนร่วมงาน ตลอดไปจนถึงผู้มาติดต่อ เพราะฉะนั้นการวางตัวและการปฏิบัติตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ได้ดีจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและเป็นที่พอใจของบุคคลต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา 
คือ การท างานอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความสุขระหว่างผู้ร่วมงานและตัวเอง จ าเป็นต้องใช้
แนวทางและวิธีการในการปฏิบัติงาน คือ การท าตัวให้เป็นบุคลากรที่ดี การรักษามารยาทและระเบียบ
ในหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศสดใสในที่ท างาน การสร้างสัมพันธภาพที่ดี การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับเพ่ือนร่วมงาน 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการท างานให้มีประสิทธิภาพ มีดังนี้ 
ทฤษฎีสองปัจจัยของ เฟรดเดอริก เฮอร์ซเบิร์ก มัสเนอร์ และซไนเดอร์แมน  
เฮอร์ซเบอร์ก มัสเนอร์ และซไนเดอร์แมน (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959, 

pp. 113-115) ได้ท าการวิจัยเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของเขาท่ีว่า มนุษย์มีความปรารถนา 2 ประการ ประการหนึ่ง 
คือ ความปรารถนาที่จะขจัดทุกข์ทางร่างกายทั้งหลายให้หมดไป เช่น ความหิว ความเดือดร้อนทางสุขภาพ 
และความทารุณของดินฟ้าอากาศ ประการที่สอง คือ ความปรารถนาในความสุขทางใจ เช่น ความภาคภูมิใจ
ในความส าเร็จของงาน การเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไป ชีวิตที่เจริญก้าวหน้า เป็นต้น ตัวอย่างประกอบ
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย วิศวกร และนักบัญชีของบริษัทแห่งหนึ่งที่เมืองพิทส์เบอร์ก จ านวน 200 คน 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อหาค าตอบว่า สถานการณ์อย่างไรที่ท าให้วิศวกร และนักบัญชีมีความพึงพอใจ
ในการท างานมากขึ้นหรือน้อยลง และถามความเห็นของประชากรเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ที่จะท าให้
เขามีความรู้สึกที่ดีและไม่ดีต่อผลงานของเขา และผู้สัมภาษณ์ยังให้วิศวกร และนักบัญชีตอบด้วยว่า 
ความรู้สึกพึงพอใจและไม่พึงพอใจในผลงานนั้นมีผลถึงการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความเป็นอยู่ของคนหรือไม่ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานแตกต่างกัน 
และไม่มีความสัมพันธ์กันเลย องค์ประกอบที่ช่วยให้เกิดความพึงพอใจในการท างานนั้นมีลักษณะสัมพันธ์
กับเรื่องของงานโดยตรง เรียกว่า ปัจจัยจูงใจ (motivation factors) ขณะเดียวกันองค์ประกอบ
ซึ่งมักจะน ามาซึ่งความไม่พอใจในงานและหน้าที่ป้องกัน หรือจ าเป็นเบื้องต้น ไม่ให้เกิดการท้อถอย
หรือไม่อยากท างานเรียกว่า ปัจจัยจ าเป็นเบื้องต้น (hygiene factors) 

ปัจจัยจูงใจ หมายถึง องค์ประกอบที่ช่วยเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีเจตคติต่องานทางด้านบวก 
เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
ของงานโดยตรงมี 5 ประการ คือ 
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1) ความส าเร็จของงาน (achievement) หมายถึง การที่คนท างานได้ส าเร็จเรียบร้อย
เป็นอย่างดี เกิดความรู้สึกพอใจ และปลาบปลื้มในผลส าเร็จของงานนั้น 

2) การได้รับการยอมรับนับถือ ( recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับ
จากผู้บังคับบัญชา จากเพ่ือน หรือบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนี้จะอยู่ในรูปของการยกย่อง ชมเชย  
หรือการยอมรับในความรู้ ความสามารถ 

3) ลักษณะของงาน (work itself) หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ท้าทาย หรือเป็นงานที่สามารถท าได้โดยล าพัง 

4) ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบงาน และมีอ านาจในงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ 

5) ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน (advancement) หมายถึง การได้รับการเลื่อนขั้น 
เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น การมีโอกาสได้ศึกษาต่อเพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

ปัจจัยจ าเป็นเบื้องต้น หมายถึง องค์ประกอบที่ช่วยไม่ให้บุคคลเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
แต่ไม่มีผลท าให้เกิดเจตคติในการท างานทางด้านบวก หรือเกิดแรงจูงใจในการท างานขึ้น เป็นองค์ประกอบ
ที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมของงานมี 11 ประการ คือ 

1) เงินเดือน (salary) หมายถึง จ านวนรายได้ประจ า หรือรายได้พิเศษที่เป็นผลตอบแทน
จากการท างานของบุคคลในหน่วยงาน 

2) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (possibility of growth) หมายถึง โอกาส
ที่จะได้รับการแต่งตั้ง เลื่อนต าแหน่ง และได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ 

3) ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ( interpersonal relation with subordinates) 
หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจอันดี และมีสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

4) ฐานะของอาชีพ (status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับของสังคม มีเกียรติ และ
ศักดิ์ศร ี

5) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (interpersonal with superior) หมายถึง การติดต่อ
ระหว่างบุคคลกับผู้บังคับบัญชาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ความสามารถท างานร่วมกัน และเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน 

6) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ( interpersonal relation with peers) หมายถึง 
การติดต่อระหว่างบุคคลกับเพ่ือนร่วมงานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ความสามารถท างานร่วมกัน
และเข้าใจซึ่งกันและกัน 

7) การปกครองบังคับบัญชา (supervision techniques) หมายถึง ความสามารถ
ของผู้บังคับบัญชาในการด าเนินงาน หรือความยุติธรรมในการบริหาร 

8) นโยบายและการบริหาร (policy and administration) หมายถึง การจัดการ
หรอืการบริหารงานขององค์การ และการติดต่อสื่อสารในองค์การ 

9) สภาพการท างาน (working condition) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น 
อากาศ เสียง ชั่วโมงการท างาน และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ 
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10) ความเป็นอยู่ส่วนตัว (personal life) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี อันเป็นผล
ที่ได้รับจากงานของเขา 

11) ความมั่นคงในงาน (job security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคง
ในงาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์การ 

จากทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก เป็นการท างานโดยการสร้างบรรยากาศในการท างาน
ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจโดยค านึงถึงปัจจัยค้ าจุน ซึ่งได้แก่ มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ ดี 
นโยบายและการบริหารจัดการที่ชัดเจน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในที่ท างาน เงินเดือนที่เหมาะสม 
ประโยชน์ตอบแทนที่เพียงพอรวมทั้งความมั่นคงของงาน เป็นต้น ดังนั้นปัจจัยค้ าจุนเหล่านี้จึงมีความส าคัญ
และมีความจ าเป็น และเมื่อมีปัจจัยเหล่านี้อยู่แล้วก็จะเป็นการง่ายที่จะจูงใจผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ปัจจัยจูงใจ
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ทฤษฎีความต้องการของแมคเคลแลนด์  
ตามแนวทฤษฎีของ แมคคลีแลนด์ (McClelland, 1961, pp. 43-168) ได้จ าแนกความต้องการ

ของบุคคลไว้ 3 ประเภท คือ 
1) ความต้องการสัมฤทธิ์ผล (need for achievement) คือ ความต้องการความส าเร็จ

ในสิ่งที่ตนมุ่งหวัง โดยบุคคลจะมีแรงจูงใจในการท างานให้บรรลุความส าเร็จโดยที่เห็นว่างานนั้น
ไม่ยากล าบากเกินไปกว่าความสามารถที่บุคคลนั้นจะกระท าได้ และมีแรงจูงใจในการแสวงหาความพึงพอใจ
จากความส าเร็จในงานนั้นๆ 

2) ความต้องการความสัมพันธ์ (need for relation) คือ ความต้องการที่จะร่วมมือกัน 
การมีความผูกพันในทางบวกต่อกันของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ความอบอุ่นในมิตรภาพที่มีต่อกัน 
และยังรวมถึงความรู้สึกต่างๆ ที่มีต่อบุคคลอื่นด้วย เช่น ความชอบพอ ความปรารถนาที่จะได้รับการยกโทษ
จากบุคคลอื่นเมื่อกระท าผิด เป็นต้น 

3) ความต้องการอ านาจบารมี (need for powers) คือ ความต้องการที่จะมีอิทธิพล
เหนือบุคคลอ่ืน รวมถึงการที่บุคคลแสดงออกซึ่งความรู้สึกต่างๆ ต่อการมีอิทธิพลเหนือสถานการณ์เหล่านั้นด้วย 
เป็นต้น การแสดงความพอใจเมื่อได้รับชัยชนะ หรือการแสดงความโกรธเมื่อผิดหวัง นอกจากนั้น ยังได้แก่ 
ความต้องการในการใช้อิทธิพลในการปฏิบัติงาน เช่น การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การใช้อ านาจ
บังคับบัญชา การแสวงหาความเชื่อถือ และการใช้อิทธิพลในการลงโทษ เป็นต้น ถ้ามองในลักษณะ
ของการบริหารและมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารแล้ว ความต้องการอ านาจบารมี คือ การที่ผู้บังคับบัญชา
ใช้อิทธิพลต่างๆ ในการควบคุมดูแล ปกครอง บังคับบัญชานั่นเอง 

สรุปทฤษฎีความต้องการของแมคคลีแลนด์ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความต้องการของบุคคล  
มีด้วยกัน 3 ประการ คือ ความต้องการความส าเร็จ ความต้องการความผูกพัน ความต้องการในด้าน
การใช้อ านาจ และมนุษย์ยังมีความแตกต่างกันในประสบการณ์ทั้ง 3 ด้าน ดังนั้น จึงเป็นข้อคิดส าคัญ
ส าหรับผู้บริหารที่จะต้องมีการประเมินความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งเป็นประโยชน์ในการใช้กลยุทธ์
วิธีการในการที่จะจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารบุคคลให้ท างานด้วยความเต็มใจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
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ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์  
แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960, pp. 33-48) ได้ เปรียบเทียบให้ เห็นสมมติฐานเกี่ยวกับ

พฤติกรรมในการท างานของมนุษย์ โดยตั้งเป็นทฤษฎี X และทฤษฎี Y ดังนี้ 
ทฤษฎี X ได้ตั้งสมมติฐานของมนุษย์ว่า 

1) ปกติบุคคลไม่ชอบท างาน ถ้ามีโอกาสก็จะหลบหรือหลีกเลี่ยงงาน 
2) เพราะบุคคลมีนิสัยไม่ชอบท างาน จึงต้องถูกบังคับ ควบคุม สั่งการ และมีบทลงโทษไว้ 

เพ่ือจะให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความพยายามที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
3) โดยทั่วไปบุคคลชอบให้มีการแนะน า แต่พยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ และ

มีความทะเยอทะยานน้อยมาก แต่ต้องการความมั่นคงปลอดภัยเหนือสิ่งอื่นใด 
ทฤษฎี Y ได้ตั้งสมมติฐานของมนุษย์ว่า 

1) การใช้พลังกายและสมองในการท างาน เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่นเดียวกับ 
การเล่นกีฬา และการพักผ่อน 

2) การควบคุมและการคาดโทษ ไม่ใช่วิธีเดียวที่จะท าให้เกิดความพยายามท างาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ แต่บุคคลจะก าหนดทิศทางและควบคุมตนเองในการปฏิบัติภารกิจ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3) การรับผิดชอบต่อเป้าหมายขององค์การ เป็นสิ่ งที่ต้องท าเพ่ือให้ได้ผลตอบแทน
ที่เป็นผลลัพธ์ 

4) สภาพของบุคคลทั่วๆ ไป เรียนรู้สิ่งต่างๆ ภายใต้สภาวการณ์อันเหมาะสม ซึ่งไม่เพียงแต่
ยอมรับเงื่อนไขเท่านั้น แต่จะต้องแสวงหาความรับผิดชอบด้วย 

5) ประสิทธิภาพเกี่ยวกับการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีอยู่ในตัวบุคคลทุกคนเป็นส่วนใหญ่ 
6) ภายใต้สภาพชีวิตของสังคมอุตสาหกรรมใหม่ ความเสมอภาคทางสติปัญญาของบุคคล

เป็นสิ่งจ าเป็น  
สรุปทฤษฎี X และทฤษฎี Y เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยพฤติกรรมของคนซึ่งการที่จะท าให้คนต่างๆ 

เหล่านั้น มีพฤติกรรมไปในทางที่ดี สร้างสรรค์ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้น จ าเป็น
จะต้องมีการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์ต่ อ
องค์การ ซึ่งจะท าให้องค์การนั้นๆ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในที่สุด  

ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์  
ทฤษฎีนี้ได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในการน ามาศึกษา มาสโลว์ (Maslow, 

1970, pp. 35-47) ได้จัดล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ขั้น โดยอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่า 
มนุษย์มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดตั้งแต่เกิดจนตาย เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับต่ าแล้ว 
จะมีความต้องการการตอบสนองในระดับสูงขึ้นอีก ความต้องการดังกล่าวมีดังนี้ 

1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐาน
ของมนุษย์ ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ ความต้องการคงไว้ซึ่งสภาพเดิมของร่างกาย เช่น จ านวนน้ าเกลือ น้ าตาล 
โปรตีน ไขมัน แคลเซียม ออกซิเจน สภาพความเป็นกรด เป็นด่าง และอุณหภูมิที่ปกติของโลหิต  
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นอกจากนั้น ยังรวมถึงความต้องการเกลือแร่ ฮอร์โมน วิตามิน และสารอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อร่างกายอีกด้วย 
ส่วนอีกลักษณะหนึ่ง คือ ความต้องการที่จะแสวงหาอาหารในสิ่งที่ร่างกายขาดแคลน เช่น สารเคมีบางอย่าง 
เป็นต้น ดังนั้นกล่าวได้ว่า ความต้องการทางร่างกายเป็นสิ่งส าคัญที่สุด เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน
ที่จะช่วยค้ าจุนชีวิตโดยตรง เช่น เมื่อมนุษย์มีความหิวจะไม่มีความส าคัญอ่ืนใดที่จะส าคัญเท่ากับการได้รับ
อาหาร เมื่อได้รับการตอบสนองแล้วความหิวจึงไม่เป็นสิ่งส าคัญอีกต่อไป 

2) ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางร่างกาย
ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการความปลอดภัย ได้แก่ ความมั่นคง ความยั่งยืน ความมีเสถียรภาพ 
ความมีอิสระ การได้รับความคุ้มครอง และการท าให้ปราศจากความหวาดกลัว ความกังวลใจและความยุ่งเหยิง
ทั้งปวง เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงความพยายามในการแสวงหาความปลอดภัยของสังคมโดยส่วนรวม เป็นต้นว่า 
ความสามารถที่จะควบคุมเพ่ือที่จะเอาชนะต่อภาวะฉุกเฉินต่างๆ เช่น สภาวะปัญหาทางสังคม โรคระบาด 
ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ อาชญากรรม ภาวะโรคจิต และตลอดทั้งสภาวการณ์อันเลวร้ายอื่นๆ 

3) ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นความต้องการด้านความรัก ความเอาใจใส่ 
ความผูกพัน การเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ ซึ่งแสดงให้เห็นโดยความรู้สึกที่ได้รับความกระทบกระเทือน
ต่อการจากไปของมิตรสหาย คนรัก บุตรและภรรยา หรือความรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากต่อการที่ถูกทอดทิ้ ง
ให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ถูกตัดขาดหรือสภาพไร้ญาติขาดมิตร ความต้องการทางสังคมนี้หากได้รับการขัดขวาง
จะเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกทางสังคมได้ และความต้องการดังกล่าวนั้นบุคคลอยู่ในฐานะเป็นทั้งผู้ให้
และผู้รับด้วย 

4) ความต้องการการยอมรับนับถือ (esteem needs) โดยทุกคนในสังคมมีความต้องการ
และปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลอ่ืน ซึ่งมี 2 ประเภท คือ 

(1) ความต้องการมีพลังเข้มแข็ง ความส าเร็จ ความเก่งกล้า และความมีอิสรเสรี 
(2) ความต้องการมีเกียรติ มีชื่อเสียง มีฐานะที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งคนอ่ืนให้ความเชื่อถือ

และเห็นความส าคัญ ความต้องการนี้จะน าไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสมบูรณ์  ความมีพลั ง
ความสามารถ ตลอดจนความพร้อมต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในสังคมโดยส่วนรวม หากได้รับการขัดขวาง
ก็จะท าให้เกิดปมด้อย อ่อนแอ และสิ้นหวัง ความรู้สึกเช่นนี้จะท าให้เกิดความท้อแท้หรือการหาสิ่งชดเชย 
หรือน าไปสู่ภาวะโรคจิตได้ 

5) ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (self-actualization needs) เป็นความต้องการ
ของบุคคลที่จะบรรลุถึงความส าเร็จในสิ่งต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นความสามารถในระดับที่มนุษย์พึงกระท าได้ 
ความต้องการขั้นนี้จะเกิดขึ้นหลังจากความต้องการขั้นต่างๆ ที่กล่าวมาทุกขั้นได้รับการตอบสนองแล้ว 
ความต้องการขั้นนี้จะพบความแตกต่างระหว่างบุคคลได้มากที่สุด เช่น ความต้องการหรือใฝ่ฝันในการที่จะเป็น
นักศึกษา ศิลปิน หรือเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ บุคคลก็จะพยายามท าในสิ่งที่ตนปรารถนา ที่เห็นว่า
เหมาะสมกับธรรมชาติของตน 

สรุปจะเห็นได้ว่าความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ นั้นมีอยู่
มากมายทั้งในด้านปริมาณและขอบเขต ซึ่งหากความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนองแล้วมนุษย์
จะเกิดความพอใจ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการท างานด้วยซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารจัดหา
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สิ่งจูงใจต่างๆ เพ่ือตอบสนองพนักงาน เช่น การเพ่ิมเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง การให้ความรับผิดชอบงาน
มากข้ึน เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลจงรักภักดีต่อองค์กรที่ท างานเพื่อองค์กร แต่สภาพความต้องการของบุคคล
ย่อมไม่เหมือนกัน ความต้องการของแต่ละบุคคลย่อมจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพฐานะของบุคคล 
สิ่งแวดล้อม ฐานะทางเศรษฐกิจ ทัศนคติ และค่านิยมของแต่ละบุคคลย่อมจะท าให้ความต้องการแตกต่างกันไป 
แต่โดยทั่วไปแล้วอาจสรุปได้ว่าบุคคลมักจะมีความต้องการสิ่งต่อไปนี้ 

1) โอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
2) ความมั่นคงของชีวิต 
3) สภาพการท างานที่ดี 
4) มีผู้บังคับบัญชาที่ดี 
5) การยอมรับในสังคม 
6) ได้รับค่าจ้างที่ยุติธรรม 
7) เป็นงานที่น่าสนใจ 
8) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน 
9) ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม 

สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นสิ่งที่ผู ้บริหารจะต้องค านึงถึง 
เพราะการมีองค์ประกอบของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีจะสนับสนุนจูงใจให้บุคลากรในองค์การเกิ ด
ความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่ ผู้บริหาร
จะต้องหาแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จากแนวความคิดของนักวิชาการ
เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ท าให้บุคลากรเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้องค์การให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามเป้าหมายที่องค์กรได้ก าหนดไว้ต่อไป 

จากแนวความคิดที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่าประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรในองค์การ
มีความส าคัญต่อองค์การเป็นอย่างมาก และสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน
ให้สูงขึ้นนั้น ก็คือ ปัจจัยจูงใจที่ช่วยเสริมสร้างผู้ปฏิบัติงานให้มีเจตคติต่องานทางด้านบวก เป็นตัวกระตุ้น
ให้บุคคลปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าแนวความคิดของ เฮอร์ซเบอร์ก 
มัสเนอร์ และซไนเดอร์แมน (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959, pp. 113-115) เหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยมากที่สุด ผู้วิจัย
จึงน ามาเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
5 ประการ คือ 

1) ความส าเร็จของงาน  
2) การได้รับการยอมรับนับถือ 
3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
4) ความรับผิดชอบต่องาน 
5) ความก้าวหน้าในงาน 

ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1) ความส าเร็จของงาน 
เฮอร์ซเบอร์ก มัสเนอร์ และซไนเดอร์แมน (Herzberg, Mausner & Snyderman, 

1959 , pp. 113-115) นิยามว่า ความส าเร็จในการท างานของบุคคล หมายถึง ผลงานที่เกิดขึ้น
จากการท างานของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและตนเอง  
โดยสามารถหาวิธีแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจนบรรลุผลส าเร็จในการท างาน เกิดความรู้สึก
ดีใจและปลาบปลื้มใจในความส าเร็จของงานนั้น 

สเตราส์ และลีโอนาร์ด (Strauss & Leonard, 1960, p. 11) กล่าวถึง ความส าเร็จ
ของงานไว้ว่า ผู้ปฏิบัติงานแม้จะเป็นงานที่ได้เงินเดือนสูงสุดอาจไม่พอใจในงาน เมื่อเขารู้สึกว่าไม่ประสบ
ความส าเร็จ หรือเป็นคนไม่ส าคัญคนหนึ่ง เขาไม่มีโอกาสท าอะไรและไม่รู้จุดมุ่งหมายที่แน่นอน ความต้องการ
ที่รุนแรงของคน คือ ต้องรู้สึกสัมฤทธิ์ผล เพราะท าให้รู้สึกว่าเขาได้ท าอะไรส าเร็จ และงานของเขาส าคัญ  
มีความหมายต่อบุคคลอ่ืน ซึ่งความภูมิใจเหล่านี้ผู้บังคับบัญชาสามารถช่วยให้เขารู้สึกประสบความส าเร็จ
และนับถือตนเองได ้

แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1961, p. 2) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด
ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งจูงใจของมนุษย์และเขียนไว้ในหนังสือ The Achieving Society พบว่า สิ่งจูงใจ
ที่ส าคัญของมนุษย์ คือ ความต้องการสัมฤทธิ์ผล หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ คนเรามีความปรารถนาที่จะท า
ในสิ่งที่ดีกว่า ความต้องการสัมฤทธิ์ผล แมคคลีแลนด์ให้ค าจ ากัดความของความต้องการสัมฤทธิ์ผลว่า 
หมายถึง ความปรารถนาจะท าสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ มีความสบายใจ
เมื่อประสบความส าเร็จ และมีความวิตกกังวลเมื่องานไม่ประสบความส าเร็จ 

สุวรรณ ภูติวณชย์ (2541, หน้า 20) กล่าวว่า ความส าเร็จของงาน หมายถึง การที่บุคคล
ท างานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายหรือโครงการที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน
ลุล่วงไปด้วยดี เป็นที่พอใจของผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา ความส าเร็จของงานจัดเป็นแรงจูงใจสูงสุด 
ที่ช่วยให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างานที่มุ่งถึงความส าเร็จในการท างาน 

รัชวลี วรวุฒิ (2548, หน้า 7) กล่าวว่า ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่
ผู้ปฏิบัติงานได้ท างานตามหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นและบรรลุเป้าหมายทั้ง ตนเอง
และหน่วยงาน 

เทื้อน ทองแก้ว (2549, หน้า 3) กล่าวว่า ความส าเร็จของงาน หมายถึง การท างาน
ด้วยความรวดเร็วและด้วยความเต็มใจ งานที่รับผิดชอบจะส าเร็จด้วยเร็ว ท าให้งานไม่คั่งค้างและยังส่งผลให้
ผู้มาติดต่อพึงพอใจที่เห็นความกระตือรือร้น ผู้ให้บริการจะไม่ละทิ้งหรือหลงลืมงานได้ เมื่องานไม่คั่งค้าง
สุขภาพจิตในการท างานก็จะดีด้วย 

สุพิศ จุ้ยกลาง (2550, หน้า 42) ได้กล่าวถึง ความส าเร็จของงาน คือ ความส าเร็จ
ที่ได้รับเมื่อผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกว่าเขาท างานส าเร็จ หรือมีความต้องการที่จะท างานให้ส าเร็จ  
สิ่งที่จ าเป็นนั้น ก็คือ งานนั้นเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ 

สรุปได้ว่า ความส าเร็จของงานเป็นผลในด้านความรู้สึก การที่บุคลากรสามารถท างานได้
ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรู้จักวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ได้ในขณะท างานจนเป็นที่พอใจ
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ของตนเอง มีความสบายใจ พยายามเอาชนะอุปสรรคจนบรรลุเป้าหมายขององค์การ ความภาคภูมิใจ
ที่สามารถท างานได้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ หากได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสม  
ท้าทาย ตลอดจนมีอิสระในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะท างาน เห็นคุณค่าหรือทุ่มเทก าลัง
ความสามารถในการท างาน มีความก้าวหน้าและประสบผลส าเร็จให้แก่องค์การ 

2) การได้รับการยอมรับนับถือ 
เฮอร์ซเบอร์ก มัสเนอร์ และซไนเดอร์แมน (Herzberg, Mausner & Snyderman, 

1959, pp. 113-115) ได้กล่าวว่า การยอมรับนับถือ หมายถึง การยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้
ก าลังใจ การได้รับความไว้วางใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดที่ส่อให้เห็นถึงความเชื่อถือ ยอมรับในความสามารถ 
เมื่อท างานอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลุผลส าเร็จ ทั้งจากผู้บังคับบัญชา ผู้ขอค าปรึกษา หรือจากบุคคล
ในหน่วยงาน การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความส าเร็จในงานด้วย 

ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว (2542, หน้า 51) กล่าวว่า การยอมรับนับถือ เกิดจากความรู้สึก
ทีผู่้บริหารและเพ่ือนร่วมงานศรัทธา ยกย่อง แล้วบังเกิดความพึงพอใจและยอมรับ มีสิ่งที่เกี่ยวข้องดังนี้ คือ 
ให้เครดิตแก่ผู้ส าเร็จ ประกาศเกียรติคุณยกย่องสรรเสริญ และผู้รับบริการให้การสนับสนุน 

เสนาะ ติเยาว์ (2547, หน้า 251-252) กล่าวว่า การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง 
ความผูกพันกับเพื่อนร่วมงานซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้สึกว่าตนประสบความส าเร็จ และเห็นว่า
ตนมีคุณค่า จะมีผลต่อบุคคลนั้นในด้านความเป็นอิสระจากอคติ ความรู้สึกไม่มีการแบ่งชั้นองค์การ และ
รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้นกว่าเดิม 

พระสัญญา เคณาภูมิ (2548, หน้า 40) กล่าวว่า การได้รับการยอมรับ หรือการยอมรับ
นับถือจากบุคคลอื่น หมายถึง มีคนยอมรับการกระท า ยอมรับผลงาน ลักษณะงานที่น่าสนใจ มีความรู้สึกว่า
ความส าเร็จนั้นมีคนอ่ืนรับรู้ คือ การได้รับการยกย่องชมเขย การแสดงความยินดี การให้ก าลังใจ การมอบ
ความไว้วางใจ การช่วยเหลือการด าเนินการในเรื่องต่างๆ งานที่ท ามีความน่าสนใจ มีบุคลิกภาพที่ดี  
มีคุณธรรมและจริยธรรม 

สุพิศ จุ้ยกลาง (2550 , หน้า 42) ยังได้ให้ความหมาย การยอมรับนับถือ ไว้ว่า 
เป็นผลมาจากความส าเร็จ การยอมรับนับถือมีหลายรูปแบบ เช่น การชมเชยด้วยค าพูดหรือการเขียน
เป็นลายลักษณ์อักษร การให้การเสริมแรงบ่อยๆ เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้เกิดแรงจูงใจต่อเนื่องกันไป 

จุฬวดี ศรีโยธี (2552, หน้า 9) การได้รับการยอมรับ หมายถึง ความพึงพอใจที่ผู้บริหาร
รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ยินยอมให้ได้แสดงความรู้ความสามารถ ยกย่อง ชมเชย หรือแสดงความยินดี
ในความส าเร็จ 

สรุปได้ว่า การได้รับการยอมรับนับถือ เป็นการได้รับการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี 
การให้ก าลังใจ การที่บุคคลที่ได้รับการไว้วางใจ ความเชื่อถือ ยอมรับในความรู้ความสามารถ และการให้
ก าลังใจโดยการยกย่องชมเชยจากผู้อ่ืนเมื่อท างานประสบความส าเร็จ การแสดงความรับรู้ในความสามารถ
เมื่อบุคคลท างานส าเร็จ การได้รับการเอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชาซึ่งยอมรับนับถือความส าเร็จของงาน
ที่บุคคลได้ท า การได้รับการยอมรับจากสมาชิกพวกพ้อง มีความสุขในการท างาน มีความเต็มใจ ใน
การท างาน และการมีน้ าใจในการท างานจากเพ่ือนร่วมงาน ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
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3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เฮอร์ซเบอร์ก มัสเนอร์ และซไนเดอร์แมน (Herzberg, Mausner & Snyderman, 

1959, pp. 110-115) ได้กล่าวถึง ลักษณะของงานที่ปฏิบัติว่า หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัย
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทาย หรือเป็นงานที่สามารถท าได้โดยล าพัง 

กิลเมอร์ (Gilmer, 1975, pp. 279-283) บันทึกไว้ว่า ลักษณะของงาน หมายถึง 
การได้ปฏิบัติงานสัมพันธ์กับความรู้ ความสามารถ และตรงตามความต้องการ จะท าให้เกิดขวัญ
และความพึงพอใจในงานที่ท า 

พนัส หันนาคินทร์ (2542, หน้า 111) ได้อธิบายว่า การสร้างความภูมิใจในศักดิ์ศรี
แห่งอาชีพ โดยการสร้างให้มีความส านึกในภาระที่ต้องรับผิดชอบให้บรรลุถึงผล และการได้รับความเชื่อถือ 
ก่อให้เกิดความศรัทธา และภูมิใจในอาชีพ เมื่อบุคคลได้ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด 
แนวโน้มว่าจะได้ปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด โดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อท าอะไรลงไปแล้ว
ก็ต้องเห็นผลส าเร็จในงานแต่ละอย่าง ซึ่งเป็นความภูมิใจว่าเขาเป็นบุคคลที่มีความสามารถมีส่วน
ในการท างานให้ก้าวหน้าและประสบผลส าเร็จในหน้าที่การงาน 

เสนาะ ติเยาว์ (2546, หน้า 251) ได้กล่าวว่า บุคลากรในองค์กรนอกจากมีความต้องการ
ด้านต่างๆ แล้วยังมีความต้องการท างานที่ดี มีความปลอดภัย มีความสะดวกสบาย หรูหรา เพ่ือแสดงถึง
สัญลักษณ์ของอ านาจหรือความส าคัญ 

ชัชนี นฤทุม (2545, หน้า 6) กล่าวว่า ลักษณะของงานที่ท า หมายถึง งานที่น่าสนใจ 
งานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือท า หรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถกระท าได้
ตั้งแต่ต้นจนจบล าพังเพียงผู้เดียว 

นันทนิจ ด่านคอนสกุล (2545, หน้า 28) ได้กล่าวว่า ลักษณะของงาน หากเป็นงาน
ที่น่าสนใจและท้าทาย เป็นงานใหม่ๆ และสร้างสรรค์ จะท้าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการท างาน 
และเกิดความผูกพันต่องาน 

รัชวลี วรวุฒิ (2548, หน้า 7) กล่าวว่า ลักษณะของงานที่ท า หมายถึง การปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนสามารถท างานนั้นๆ 
ตั้งแต่ต้นจนจบ กระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการและเห็นผลงานอย่างชัดเจน 

สุพิศ จุ้ยกลาง (2550, หน้า 43) ได้กล่าวถึง ลักษณะของงานว่า ความพึงพอใจในงาน
ของบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับการได้ปฏิบัติงานที่พึงพอใจด้วย ลักษณะของงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่การปฏิบัติจะต้องท้าทายความรู้ความสามารถ ไม่ซ้ าซากจ าเจ และสร้างความรู้สึกว่ามีความก้าวหน้า
ในอาชีพการงาน 

ณฐาพร ซื่อมาก (2551, หน้า 10) ลักษณะของงานที่ท า หมายถึง งานที่น่าสนใจ 
งานที่ส่งเสริมต่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทายต่อความรู้ความสามารถ ไม่น่าเบื่อ หรือมี โอกาส
ที่จะท างานตั้งแต่ต้นจนจบล าพังผู้เดียว 

สรุปได้ว่า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นงานที่บุคคลในหน่วยงานรับผิดชอบที่มีคุณค่าน่าสนใจ 
และท้าทายความสามารถ ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด และมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ
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ในงานที่ตนปฏิบัติงานในด้านต่างๆ หากได้รับการมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาโดยงานนั้นน่าสนใจ
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และตนเองมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการท างาน ได้ร่วมคิดร่วมแก้ปัญหา 
ก็จะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและมีขวัญก าลังใจที่จะท างานที่รับผิดชอบนั้นให้ส าเร็จลงได้ด้วยดี 
ท าให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ ท าให้องค์การมีความก้าวหน้า 

4) ความรับผิดชอบต่องาน 
เฮอร์ซเบอร์ก มัสเนอร์ และซไนเดอร์แมน (Herzberg, Mausner & Snyderman, 

1959, pp. 113-115) นิยามว่า ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้บังคับบัญชา
ได้ไห้โอกาสแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ โดยไม่จ าเป็นต้อง
ตรวจสอบหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 

วันเพ็ญ คงวัฒนกุล (2542, หน้า 79) กล่าวถึง ความรับผิดชอบว่า เป็นความผูกพัน
ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชาในอันที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ
ลุล่วงไป 

สุวิมล ตั้งประเสริฐ (2542, หน้า 3) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบ คือ อ านาจหน้าที่
ที่มอบให้แก่ต าแหน่งต่างๆ จะต้องสัมพันธ์กับความรับผิดชอบ บุคคลใดได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ต่อผลส าเร็จขององค์กรในระดับใดก็ควรได้รับมอบอ านาจหน้าที่ให้เพียงพอที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ในระดับท่ีจะท างานนั้นให้ส าเร็จได้ 

มณฑป ไชยชิต (2542, หน้า 59) กล่าวถึง ลักษณะที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบ ดังนี้ 
การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนะแก่ผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารไม่ก้าวก่าย ในการปฏิบัติงาน การมีอิสระ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

รัชวลี วรวุฒิ (2548, หน้า 7) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติงานตามหน้าที่
หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้ปฏิบัติงานมีอ านาจรับผิดชอบในงานนั้นๆ อย่างเต็มที ่

สมคิด กลับดี (2548, หน้า 25) ความรับผิดชอบ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานของตนเองตามความต้องการอย่างเต็มที่ และการที่ผู้บังคับบัญชาได้ไห้โอกาสแก่
ผู้ปฏิบัติงานได้รับผิดชอบในการท างานของตนเองอย่างอิสระ โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการตรวจสอบ
หรือควบคุมการท างานมากเกินไป หรือโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการให้อ านาจ ให้ความมีอิสระในการตัดสินใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และ
การมอบหมายงานให้รับผิดชอบอย่างเหมาะสม เป็นวิธีการหนึ่งในการจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 

สรุปได้ว่า ความรับผิดชอบต่องาน คือ การที่บุคลากรได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานนั้นให้ส าเร็จ โดยไม่ต้องมีการควบคุมหรือตรวจสอบแต่ อย่างใด 
ตลอดจนแสวงหาวิธีการต่างๆ เพ่ือให้งานในหน้าที่ประสบความส าเร็จในเวลาที่ก าหนด ผู้ใต้บังคับบัญชา
หากได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ จะมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
ให้งานส าเร็จและพัฒนางานให้ดีขั้น เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การในการท างานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบนั้นๆ 
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5) ความก้าวหน้าในงาน 
เฮอร์ซเบอร์ก มัสเนอร์ และซไนเดอร์แมน (Herzberg, Mausner & Snyderman, 

1959, pp. 110-115) ได้กล่าวถึงความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ว่า คือ การได้รับการเลื่อนขึ้นเงินเดือน 
หรือต าแหน่งสูงขึ้น รวมทั้งโอกาสที่จะได้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการท างาน 

สมิท เคนดอล และฮูลิน (Smith, Kendall & Hulin, 1969, p. 234) กล่าว่า การเลื่อน
ต าแหน่ง หมายถึง โอกาสที่จะได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น มีความยุติธรรมในการเลื่อนต าแหน่ง และหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง 

กิลเมอร์ (Gilmer, 1975, pp. 280-283) สรุปว่า ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
หมายถึง การมีโอกาสเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น การมีโอกาสได้รับสิ่งตอบแทนจากความสามารถ
ในงานที่ท า มีอิสระในการท างาน ถูกควบคุมน้อยลง และมีสถานที่ท างานดีกว่าเดิม การเลื่อนต าแหน่ง
เป็นที่ต้องการของทุกคน และเป็นทางเลือกหนึ่งที่แสดงถึงความก้าวหน้า และเป็นความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงาน สังคมถือเอาการเลื่อนต าแหน่งแสดงถึงฐานะของบุคคล แต่การเลื่อนขั้นต าแหน่งในระบบ
ราชการไทยมีระเบียบและระบบที่ใช้ทั้งสองระบบ คือ ระบบคุณธรรม และระบบอุปถัมภ์ ซึ่งท าให้
การเลื่อนต าแหน่งอาจเป็นทั้งสิ่งจูงใจและสิ่งไม่จูงใจในการท างาน 

เสนาะ ติเยาว์ (2546, หน้า 394) กล่าวว่า ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หมายถึง 
การที่มีต าแหน่งงานที่ส าคัญ ท าให้มีอ านาจมากขึ้น มีความเป็นอิสระที่จะท างานถูกควบคุมน้อยลง และ
สถานที่ท างานดีกว่าเดิม การเลื่อนต าแหน่งเป็นที่ต้องการของทุกคน และเป็นอีกทางหนึ่งที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าและความส าเร็จในการปฏิบัติงาน สังคมถือเอาการเลื่อนต าแหน่งแสดงสถานะ 

สุพิศ จุ้ยกลาง (2550, หน้า 42) ได้ให้ความหมาย ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ว่า 
แต่ละบุคคลได้รับความก้าวหน้าโดยการพัฒนาให้เกิดทักษะใหม่ๆ มีความสามารถและเต็มใจที่จะเพ่ิมพูน
ความรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

ณฐาพร ซื่อมาก (2551, หน้า 10) ความก้าวหน้าในงาน หมายถึง การที่งานที่ท าได้รับ
การพัฒนา มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้น หรือได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และทักษะจากการท างาน ตลอดจนโอกาสในการศึกษาต่อ การได้รับการอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน 

จุฬวดี ศรีโยธี (2552, หน้า 9) ความก้าวหน้าในงาน หมายถึง การได้รับการเลื่อน
ต าแหน่งให้สูงขึ้น การมีโอกาสได้ศึกษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม หรือได้รับการฝึกอบรม มีโอกาสได้น าเสนอ
ผลงาน 

สรุปได้ว่า ความก้าวหน้าในงาน คือ การที่บุคคลมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นด้วย
ความเป็นธรรม รวมถึงการได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ผู้บริหาร
ควรสนับสนุนทุกคนให้สามารถเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะในการท างาน เพื่อให้สามารถ
เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น สร้างทางเลือกในความก้าวหน้าและความส าเร็จในการปฏิบัติงาน มีความเป็นธรรม
และความยุติธรรมในการเลื่อนต าแหน่ง และมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 
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2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
 

กองบัญชาการทหารสูงสุด ก่อนหน้าที่จะจัดตั้งเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยในปัจจุบันนั้น 
ได้เคยมีการจัดตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดมาแล้ว 2 ครั้ง โดยจัดขึ้นเป็นการเฉพาะในยามสงคราม 
เพ่ีอท าหน้าที่ด้านบัญชาการรบ คือ เมื่อครั้งเกิดกรณีพิพาทอินโดจีน ในสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยมี
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดทั้ง 2 ครั้ง ซึ่งเมื่อหมดภารกิจแล้ว
ทางราชการได้ยุบเลิกต าแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดและกองบัญชากรทหารสูงสุดลง เมื่อวันที่ 27 
กันยายน พ.ศ. 2500 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งให้ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยมีกรมเสนาธิการกลาโหม  
ท าหน้าที่เป็นส่วนบัญชาการของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ต่อมาใน พ.ศ. 2503 ทางราชการเห็นความจ าเป็น
ในการจัดตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดขึ้นเป็นการถาวรโดยให้มีหน้าที่ในการเตรียมก าลังรบและป้องกัน
ราชอาณาจักร จึงได้มีการแปรสภาพกรมเสนาธิการกลาโหมเป็นกองบัญชาการทหารสูงสุด พร้อมทั้ง
ปรับปรุงเพ่ิมเติมหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2503 

การแบ่งส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ในเริ่มแรกก าหนดแบ่ง 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายเสนาธิการ 
ฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายยุทธบริการ และฝ่ายการศึกษา และได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอีกหลายครั้ง
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม จนกระทั่งในปัจจุบันได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนบังคับบัญชา 
ส่วนเสนาธิการร่วม ส่วนปฏิบัติการ ส่วนกิจการพิเศษ และส่วนการศึกษา 

กองบัญชาการกองทัพไทย นอกจากจะมีหน้าที่ในการควบคุมบังคับบัญชาและอ านวยการ
ปฏิบัติงานของทหารสามเหล่าทัพแล้ว ยังมีหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชาและอ านวยการปฏิบัติงานของต ารวจ
ตระเวนชายแดนอีกด้วย กองบัญชาการกองทัพไทยภายใต้การน าของอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดทุกท่าน
ที่ผ่านมา รวมทั้ง พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านปัจจุบัน ได้น าก าลังพล
ของกองทัพไทยปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเลียสละภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า กองทัพไทยเป็นองค์กรหลัก
ที่มีศักยภาพในการพิทักษ์รักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ 
และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัด
องค์กรที่ทันสมัย สามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนในยุคโลกาภิวัฒน์ 
เป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของประชาชน ตลอดจนสามารถปฏิบัติภารกิจทางทหารอ่ืนๆ  ที่มิใช่สงคราม 
พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ตลอดจนองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการสร้างสันติภาพในภูมิภาค ภายใต้กรอบของสหประชาชาติส่งผลให้เป็นหน่วยงานที่ได้รับ
ความไว้วางใจ และศรัทธาจากผู้บังคับบัญชาและประชาชนชาวไทย ตลอดระยะเวลา 56 ปีที่ผ่านมา 
(กองบัญชาการกองทัพไทย, ออนไลน์, 2559) 

ซึ่งเมื่อ พ.ศ. 2475 พรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งประเทศสยาม ได้จัดตั้งขึ้นโดยการแยกตัว
ออกมาจากพรรคคอมมิวนิสต์มลายู และได้มีการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างลับๆ ในหมู่กรรมกรชาวจีน 
ชาวไทย นักหนังสือพิมพ์ ครู นักศึกษา และนักเรียน ในปี พ.ศ. 2485 ได้มีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ไทย 
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ต่อมาประเทศไทยได้ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยคอมมิวนิสต์ เนื่องจากไทยต้องการเข้าไปเป็นสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติ อีกทั้งสาธารณรัฐสหภาพโซเวียตรัสเซียเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายดังกล่าวด้วย โดยอ้างว่า
กฎหมายของไทยฉบับนี้ขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จากผลของการยกเลิกกฎหมายว่าด้วย
คอมมิวนิสต์ ท าให้คอมมิวนิสต์ในประเทศไทยสามารถด าเนินการได้อย่าง เปิดเผย ต่อมาในสมัย 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ 
และเห็นว่าการที่ฝ่ายตรงข้ามสามารถด าเนินการอย่างได้ผลในพื้นที่ชนบท เพราะความทุกข์ยาก
ของประชาชน ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้รายงานให้ทราบว่า คอมมิวนิสต์ได้จัดส่งตัวแทนเข้าไป
แทรกซึมอยู่ในหมู่บ้านเพ่ือบ่อนท าลายศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล โดยได้เริ่มปฏิบัติการในเขต
ที่ประชาชนด้อยการศึกษาและยากจน เจ้าหน้าที่ของรัฐดูแลไม่ทั่วถึงเพราะการคมนาคมไม่สะดวก
และเป็นถิ่นทุรกันดาร ท าให้ขาดการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน กระทรวงมหาดไทย
จึงได้เสนอให้ใช้วิธีการพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือด าเนินการ เพื่อขจัดปัญหาของต้นเ หตุ รวมทั้ง
ความเห็นจากการประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางความมั่นคงขององค์การ สปอ. ครั้งที่ 33 ระหว่าง
วันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2503 ว่าปฏิบัติการทางสาธารณะ (civic action) หรือการช่วยเหลือประชาชน
เป็นการต่อต้านการบ่อนท าลายของคอมมิวนิสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ 
ดังนั้น เมื่อวันที่  30 มกราคม 2505 ผู้ บัญชาการทหารสูงสุดได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอ
ของฝ่ายอ านวยการ กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นหน่วยหนึ่งที่มีอ านาจ
ประสานการปฏิบัติงาน และรวมขีดความสามารถของส่วนราชการต่างๆ มาไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย 
13 หน่วยงาน มีทั้งพลเรือน ต ารวจ และทหาร มีอ านาจสั่งการได้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่น เป็นการแก้ปัญหาพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้ น จึงน าเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานพิเศษข้ึน เรียกว่า “กองอ านวยการ
กลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ” ใช้ค าย่อว่า “กรป.กลาง” เมื่อวันที่ 110 เมษายน 2505 จากนั้นได้มี
การส่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หน่วยแรกออกปฏิบัติงานที่อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 
15 สิงหาคม 2505 ใช้ชื่อเรียกหน่วยว่า “หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  จังหวัดกาฬสินธุ์ ” หลังจากที่
คณะรัฐมนตรีลงมติและอนุมัติให้จัดตั้ง กรป.กลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2505 

จากการมุ่งมั่นแก้ปัญหาอย่างถูกทางของรัฐบาลไทย ประกอบกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต 
มหาอ านาจผู้พยายามแผ่อิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์เข้าไปในประเทศด้อยพัฒนาแถบเอเชีย เมื่อปี 
พ.ศ. 2535 ท าให้สถานการณ์การก่อการร้ายและความรุนแรงต่างๆ ในชนบทที่ห่างไกลยุติลงตามไปด้วย 
แต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ยังคงท าลายความสุขของพี่น้องประชาชนเหล่านั้นยังคงอยู่นั่นคือความยากจน 
อันถือเป็นหน้าที่ที่หน่วยงานของรัฐจะต้องขจัดทุกข์ของประชาชนให้หมดสิ้นไป กองบัญชาการทหารสูงสุด
จึงได้พัฒนาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ
ในขณะนั้น เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้และน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป  

ดังนั้นในปี พ.ศ. 2540 กองบัญชาการทหารสูงสุดได้มีการแก้อัตราตามค าสั่งกองบัญชาการทหาร
สูงสุด (เฉพาะ) ลับ ที่  162/40 ลง 26 กุมภาพันธ์  2540 ให้มีการเปลี่ยนนามหน่วยจากเดิม  
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“กองอ านวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือ “กรป.กลาง” เป็น “หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา หรือ นทพ.” โดยมีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หรือ ผบ.นทพ. เป็นผู้บังคับชา
รับผิดชอบ ซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งนี้เป็นท่านแรก คือ พลเอกสุนทร ฉายเหมือนวงศ์ ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่ง 
ผอ.กรป.กลาง อยู่จึงถือว่าท่านเป็น ผอ.กรป.กลาง ท่านสุดท้าย และ ผบ.นทพ. ท่านแรกในคราวเดียวกัน 
การท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารดีขึ้นนั้น จ าเป็นต้องพัฒนาทุกๆ ด้าน
พร้อมกันไป ทั้งทางวัตถุและจิตใจอันเป็นการช่วยเหลือประชาชนตามหลักการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีเป้าหมาย
ที่จะช่วยเหลือเพ่ือให้ประชาชนช่วยตนเองได้ต่อไป หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จึงได้ด าเนินงานพัฒนา
ช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นตาม 8 แผนงานหลัก ได้แก่ 

1) แผนงานสร้างเส้นทางคมนาคม ถนนหนทาง นับเป็นปัจจัยส าคัญในการน าความเจริญ
เข้าไปสู่ท้องถิ่นพร้อมๆ กับการน าผลผลิตของผู้คนออกมาสู่ตลาด อีกทั้งยังเป็นปัจจัยในการด ารง
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย ขีดความสามารถในการสร้างเส้นทางคมนาคมของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา ได้ทวีความก้าวหน้าทันสมัยขึ้นมาเป็นล าดับ จากถนนลูกรังบดอัดแน่น (ชั้นทาง F6) 
ในอดีต จนมาเป็นถนนลาดยาง (ชั้นทาง F4) ในปัจจุบัน นับหมื่นกิโลเมตรที่ตัดผ่านป่าทึบ ยอดดอยสูงชัน 
หรือแม้หุบเหวลึกล้ า ล้วนเป็นผลงานที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สร้างขึ้นแล้วมอบให้อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของส่วนราชการในท้องถิ่น 

2) แผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ อีกแผนงานหนึ่งของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา ก็คือ การเกื้อกูลแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตรให้ได้ผลมากขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
อันจะหมายถึง ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพ่ีน้องเกษตรกรตามไปด้วย อาทิ การผลิตน้ าเชื้อแช่แข็ง เพ่ือผสมเทียม
ให้แก่แม่โคพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกร เพื่อให้ได้ลูกโคพันธุ์ผสมที่เลี้ ยงง่าย โตเร็ว มีความทนทานต่อ
สภาพภูมิอากาศ การผลิตพันธุ์ปลาน้ าจืด สนับสนุนเกษตรกรโรงเรียน และกลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือน าไปเลี้ยง
ขยายพันธุ์ และปล่อยลงแหล่งน้ าสาธารณะ การจัดตั้งโครงการประมงหมู่บ้าน ประมงโรงเรียน รวมทั้ง
การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์กล้าไม้ยืนต้น และการถ่ายทอดความรู้
ทางวิชาการเกษตรสู่พ่ีน้องเกษตรกร เพ่ือความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ที่พอเพียงแก่การด ารงชีพ 
นอกจากนั้นยังได้เริ่มด าเนินงานโครงการสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่ปฏิบัติการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 
มาตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2516 เป็นต้นมา โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งในปัจจุบันมีสหกรณ์การเกษตรในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
จ านวน 35 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค 

3) แผนงานพัฒนาแหล่งน้ า ด้วยลักษณะการประกอบอาชีพของคนไทยที่อาศัยธรรมชาติ
เป็นส าคัญเป็นเหตุให้ “น้ า” ถือเป็นปัจจัยหลักที่จะขาดเสียมิได้ ทั้งเพื่อการประกอบอาชีพ  และ
เพ่ือการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน ซึ่งแม้ในปัจจุบันก็ยังคงมีอีกหลายพ้ืนที่บนผืนแผ่นดินไทย ที่
เรียกได้ว่า ขาดน้ า แผนงานนี้จึงถูกก าหนดขึ้นมารองรับปัญหาดังกล่าว ด้วยการแก้ไขภาวะขาดน้ าดังกล่าว 
ทั้งโดยการขุดสระเก็บน้ า ขุดคลองส่งน้ า หรือสร้างฝายกั้นน้ า สุดแต่ความเหมาะสมของพ้ืนที่  เพ่ือเป็น
แหล่งน้ ากินน้ าใช้ของชุมชน เอื้อต่อการประกอบอาชีพ และยังเป็นที่รองรับพันธุ์ปลาต่างๆ ที่หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาน าไปปล่อยไว้เพ่ือขยายพันธุ์เป็นอาหารส าหรับชุมชนต่อไปด้วย 
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4) แผนงานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ แผนงานนี้เป็นไปเพ่ือความเป็นระเบียบ 
เพียบพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นของชุมชน สิ่งที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ค านึงถึง
เป็นประการส าคัญ ได้แก่ การสร้างถนนภายในหมู่บ้าน การขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล การสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน ระบบประปาภูเขา การสร้างถังเก็บน้ าฝน สร้างศาลาประชาคม ศาลาที่พักริมทาง และสนามเด็กเล่น 
ซึ่งล้วนเป็นไปเพ่ือการใช้ชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขของประชาชน 

5) แผนงานการสาธารณสุข เป็นอีกแผนงานหนึ่งที่มุ่งกระท าเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข
ของราษฎร ซึ่งได้แก่ การมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตที่ถูกหลักสุขอนามัย การป้องกันโรค การวางแผนครอบครัว การสร้างสถานีอนามัย
ให้แก่หมู่บ้าน และประสานขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประจ าสถานีอนามัย นอกจากนั้นทุกหน่วย
ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนายังได้ให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน ณ ที่ตั้งหน่วยโดยไม่คิดมูลค่า 
และจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกไปให้บริการถึงหมู่บ้าน  

6) แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นแผนงานเพื่อเพ่ิมคุณภาพทางการศึกษา
ให้แก่เยาวชนอันเป็นทรัพยากรล้ าค่าของชาติ โดยการส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียน เช่น สร้างอาคารเรียน 
จัดหาอุปกรณ์การเรียน การกีฬา ทุนการศึกษา และส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน เช่น การจัดตั้ง
ศูนย์เยาวชน การฝึกอาชีพให้แก่เยาวชน รวมทั้งการขยายโอกาสทางการศึกษา และฝึกอาชีพแก่ทหาร
กองประจ าการ เพ่ือใช้ประกอบอาชีพ และก้าวไปสู่การเป็นผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

7) แผนงานการประชาสัมพันธ์และจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้
ข่าวสารที่ถูกต้องเป็นจริง ไม่บิดเบือน แผนงานนี้จึงถูกก าหนดขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการบริโภค
ข่าวสารของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล รวมทั้งเพ่ือเป็นการขจัดข่าวลือ และการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ 
ตลอดจนปลูกฝังอุดมการณ์รักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์แก่ประชาชน  
ด้วยสื่อทุกชนิดที่หน่วยมีอยู่ 

8) แผนงานสังคมสงเคราะห์ และอ่ืนๆ ความเดือดร้อนส าหรับผู้ยากไร้นั้นเกิดข้ึนได้ทุกเวลา 
และจะหนักหนาสาหัสยิ่งขึ้นในยามที่ต้องประสบภัยพิบัติ ดังนั้นแผนงานนี้จึงเป็นไปเพ่ือให้ความช่วยเหลือ
แก่ประชาชนที่เดือดร้อน ได้รับความสูญเสียในยามที่เกิดภัยดังกล่าวขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย วาตภัย 
อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ภัยจากการสู้รบบริเวณชายแดน หรือภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุที่ส่งผลถึงผู้คน
จ านวนมาก ซึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มีการจัดหน่วยดังนี้ (หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย, ออนไลน์, 2559) 
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ภาพ 5  การจัดหน่วยของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
ที่มา: (กองก าลังพล หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย, 2559) 
  

วิสัยทัศน์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มีดังนี้ (หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย, ออนไลน์, 2559) 

“หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นหน่วยงานชั้นเยี่ยมของกองทัพไทย ในด้านการพัฒนา
เพ่ือความมั่นคง โดยเตรียมความพร้อมของทรัพยากรบุคคล ชุมชน พ้ืนที่ เพ่ือป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
และประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อกองทัพไทย” 

เนื่องจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจ พัฒนาศักยภาพของคน 
ชุมชน และพ้ืนที่ เพ่ือความมั่นคง ได้แก่   

1) ความมั่นคงทางสภาพสังคม โดยใช้โครงการพัฒนาที่หน่วยสนับสนุนให้กับประชาชน 
และการปฏิบัติงานของหน่วยที่บูรณาการการแก้ปัญหาส าคัญทางสังคม ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของชา ติ
ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ประชาชนในด้านความรักชาติ
และสถาบันพระมหากษัตริย์  

2) ความมั่นคงในด้านพ้ืนที่ โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพของพ้ืนที่ให้เกื้อกูล
ต่อการป้องกันประเทศ ทั้งในเรื่องเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ ากินน้ าใช้ ที่สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ 
ตลอดจนการพัฒนาที่เกื้อกูลต่อการเป็นแหล่งเสบียงในสนามรบ ตั้งแต่ยามปกติ   

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการกองทัพไทย 

กองบังคับการ นทพ. 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานทหารพัฒนา 

กรุงเทพฯ 

 

ส านักงานพัฒนาภาค 1 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ส านักงานพัฒนาภาค 2 

จังหวัดอุดรธานี 
 

ส านักงานพัฒนาภาค 5 

จังหวัดนครราชสีมา 

ส านักงานสนับสนุน 

กรุงเทพฯ 

 
หน่วยพัฒนาการพิเศษ 

กรุงเทพฯ 

 

ส านักงานพัฒนาภาค 3 

จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ส านักงานพัฒนาภาค 4 

จังหวัดพัทลุง 
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พันธกิจ  
1) เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2) สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

การช่วยเหลือประชาชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภัยพิบัติ  
3) สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วนของชาติ ตลอดจนปฏิบัติ

ภารกิจอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ค่านิยมหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
ทหารอาชีพ ความมุ่งมั่นในการท าดีที่สุดในการปฏิบัติงานเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะก่อให้เกิด

ความภูมิใจในการท างาน ประกอบด้วย มีวินัย มุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดสร้างนวัตกรรม มีความเป็นผู้น า ซื่อสัตย์ 
ตรงไปตรงมา  

จงรักภักดี น้อมน าพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามค าสัตย์ปฏิญาณเป็นที่ไว้ วางใจในงาน
ที่รับมอบ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม สร้างคุณค่าในงาน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  

กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายที่จะเกิด ยืนหยัดในสิ่งที่ถูก เปิดเผยในสิ่งผิด ยอมรับ
ค าวิจารณ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง 

ท างานเป็นทีม เคารพ รับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุนให้มีการท างานร่วมกัน 
สื่อสารอย่างเปิดเผย บูรณาการความคิดเป็นหนึ่งเดียว 

เป้าประสงค์ของวิสัยทัศน์  
การที่จะด าเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก าหนด

เป้าประสงค์ (goal) ในการด าเนินงานในห้วง ปี พ.ศ. 2555 - 2560 ดังนี้ 
1) สร้างความเชื่อมั่น  และศรัทธาแก่ประชาชนในด้านความรักชาติและสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
2) พัฒนาคน ชุมชน พื้นที่  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีความสมดุล

แบบองค์รวมและเก้ือกูลต่อการป้องกันประเทศ 
การปฏิบัติงานที่จะตอบสนองต่อความส าเร็จตามเป้าประสงค์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ก าหนดให้มีการปฏิบัติภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ (strategy issue) 5 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ และ

สนับสนุนการด าเนินการโครงการพระราชด าริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจน
น าแนวพระราชด าริมาขยายผลให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย และเป็นสถาบันหลักที่ส าคัญยิ่งในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน พ้ืนที่ ให้เกื้อกูลต่อการผนึกก าลัง
ป้องกันประเทศ 

พัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน และพ้ืนที่ ในพื้นที่เป้าหมายของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา ให้มีภูมิคุ้มกัน มีความมั่นคงแบบองค์รวม พร้อมที่จะเผชิญปัญหาในทุกมิติของความมั่นคง โดยใช้
ศักยภาพในรูปแบบของแผนงานการพัฒนาที่มีอยู่ ลดเงื่อนไขของปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ 
และเสริมสร้างให้มีความพร้อมที่จะเผชิญปัญหา สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เพ่ือให้ผลลัพธ์การพัฒนาส่งผลให้
คน ชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืนในการด าเนินชีวิต และพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการของทหารได้ 

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญเร่งด่วนของชาติ 
เตรียมความพร้อมของก าลังพล ยุทโธปกรณ์ และน าศักยภาพที่มีอยู่เข้าร่วมปฏิบัติงาน

ในการแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วนของชาติ การสนับสนุนส่วนราชการอ่ืน อาทิ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ า
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กร  
พัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย ทั้งด้านประสิทธิภาพ โดยปรับระบบการท างาน

ให้มีมาตรฐาน การพัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการท างาน ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร 
ตลอดจนพัฒนาด้านการบริการ ด้านการบริหาร การพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร และการจัดการ
สารสนเทศ เพื่อให้เป็นองค์กรมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย 
  

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.4.1 งานวิจัยในประเทศ  
นงชนก ไชยค าภา (2551) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรส านักงานเลขานุการกรมชลประทาน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงาน มีลักษณะที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความมั่นคง
ในหน้าที่การงาน ทั้งสองข้ออยู่ในระดับมาก ส่วนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ นโยบายการบริหาร 
สภาพการท างาน ทั้งสามข้ออยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยด้านปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
ความสามารถท างานให้บรรลุผลส าเร็จ การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ส าหรับด้านประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน
พบว่า คุณภาพของงาน ปริมาณงาน ความรวดเร็ว ทันเวลา ความรอบรู้ในงานและความสามารถ
ในการเรียนรู้ ความเชื่อถือไว้วางใจ และความเอาใจใส่ต่องาน ทุกข้ออยู่ในระดับมาก 

ข้อค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า ปัจจัยที่ทีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานเลขานุการกรมกรมชลประทาน ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
และความม่ันคงในหน้าที่การงาน 
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อิสรีย์ พงศ์กมลานนท์ (2551) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี ผลการศึกษาพบว่า 

1) ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ลพบุรี โดยภาพรวม มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยด้านที่มีระดับการด าเนินงานมากไปน้อย คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้านแบบแผน
ความคิด ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านความรอบรู้แห่งตน และด้านความคิดเซิงระบบ ตามล าดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี พบว่า 

(1) เมื่อจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยรวม มีระดับการด าเนินงาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

(2) เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวม มีระดับการด าเนินงานแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรอบรู้แห่งตน มีระดับ
การด าเนินงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านความคิดเชิงระบบมีระดับ
การด าเนินงานไม่แตกต่างกัน ส่วนสามด้านที่เหลือ คือ ด้านแบบแผนความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม และ
ด้านการเรียนรู้เป็นทีม มีระดับการด าเนินงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

(3) เมื ่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมมีระดับการด าเนินงานแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรอบรู้แห่งตน และ
ด้านแบบแผนความคิด มีระดับการด าเนินงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านที่เหลือ
มีระดับการด าเนินงานไม่แตกต่างกัน 

(4) เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมมีระดับการด าเนินงานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรอบรู้แห่งตน 
มีระดับการด าเนินงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านแบบแผนความคิด และ
ด้านการเรียนรู้ เป็นทีม มีระดับการด าเนินงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 
ส่วนด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม และด้านความคิดเชิงระบบ มีระดับการด าเนินงานไม่แตกต่างกัน 

(5) เมื่อจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมมีระดับการด าเนินงานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรอบรู้แห่งตน และ
ด้านแบบแผนความคิด มีระดับการด าเนินงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 
ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม และด้านความคิดเชิงระบบ มีระดับการด าเนินงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านการเรียนรู้เป็นทีม มีระดับการด าเนินงานไม่แตกต่างกัน 

วิรัตน์ ทวีทรัพย์สมบัติ (2552) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาระดับองค์การแห่งการเรียนรู้
ของข้าราชการทหาร สังกัดกรมพระธรรมนูญ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 

1) ข้าราชการทหารสังกัดกรมพระธรรมนูญ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีระดับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามด้านองค์การ
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แห่งการเรียนรู้ คือ ด้านความรอบรู้แห่งตน การมีแบบแผนความคิดอ่าน การเรียนรู้กันเป็นทีม การสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วม และการคิดอย่างเป็นระบบ ตามล าดับ 

2) การทดสอบสมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้
ของข้าราชการทหาร สังกัดกรมพระธรรมนูญ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ไปตามอายุ สังกัดหน่วยงาน ระดับการศึกษา จ านวนวันรับราชการ การฝึกอบรม 
การเข้าร่วมสัมมนา การเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงาน ความพอใจต่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน ความภูมิใจต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
และความภูมิใจต่อการรับราชการทหาร 

นิวัติ รอบบุตร (2553) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า 

1) พฤติกรรมการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับตามค าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
ได้แก่ ด้านความรอบรู้แห่งตน ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้านความคิดเชิงระบบ และ
ด้านแบบแผนความคิดอ่าน ตามล าดับ 

2) พฤติกรรมการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามประสบการณ์การบริหารงานและขาดโรงเรียน พบว่า โดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ปรัชญา ชุ่มนาเสียว (2553) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบกลยุทธ์การจัดการองค์การ
แห่งการเรียนรู้เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า 

1) ลักษณะการเป็นบุคลากรในองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในกลุ่มสายอาจารย์นั้น จะมีลักษณะการเป็นบุคลากรในองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ การมีแบบแผนความคิด การคิดอย่างเป็นระบบ  
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยที่แต่ละด้านจะอยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มสายเจ้าหน้าที่นั้น
จะมีลักษณะการเป็นบุคลากรในองค์การแห่งการเรียนรู้เช่นเดียวกัน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านการมีแบบแผนความคิด การคิดอย่างเป็นระบบ การเป็นบุคคลที่รอบรู้ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และ
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยที่แต่ละด้านจะอยู่ในระดับมาก 

2) ส าหรับปัจจัยที่ เอ้ือต่อการเป็นบุคลากรในองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้น พบว่า มีปัจจัยที่จัดได้ว่าเอ้ือต่อการเป็นบุคลากรในองค์การแห่งการเรียนรู้
ในระดับมาก ตามความคิดเห็นของกลุ่มสายอาจารย์โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ วัฒนธรรม
องค์การ การจัดการเทคโนโลยีและระบบงาน การจัดบรรยากาศองค์การ ภาวะผู้น าในองค์การ การเพ่ิม
อ านาจสมาชิกในองค์การ การพัฒนาบุคคลและทีมงาน และการสื่อสารในองค์การ ส่วนปัจจัยที่เอื้อ
ในระดับปานกลาง คือ การจัดโครงสร้างองค์การ และการให้รางวัล  และปัจจัยที่จัดได้ว่าเอ้ือต่อ
การเป็นบุคลากรในองค์การแห่งการเรียนรู้ในระดับมาก ตามความคิดเห็นของกลุ่มสายเจ้าหน้าที่ คือ 
วัฒนธรรมองค์การ การจัดโครงสร้างองค์การ ส่วนปัจจัยที่เอ้ือในระดับปานกลาง คือ การจัดการเทคโนโลยี 
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และระบบงาน การสื่อสารในองค์การ การจัดบรรยากาศองค์การ ภาวะผู้น าในองค์การ การเพ่ิมอ านาจ
สมาชิกในองค์การ การพัฒนาบุคคลและทีมงาน และการให้รางวัล 

เกศสุดา ใจค า (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 

1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัด
เชียงใหม่ มีสภาพเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
ด้านรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง ด้านการสร้างและสานวิสัยทัศน์ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
และดา้นความคิดความเข้าใจเชิงระบบ 

2) ปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า ด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดแรงกระตุ้น แรงจูงใจในการท างาน 
รวมทั้งขวัญและก าลังใจ ด้านรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง องค์การยึดติดวัฒนธรรมการท างาน
แบบเดิม และกลัวการเปลี่ยนแปลง ท าให้ยากต่อการปรับเข้ากับสิ่งใหม่ๆ ด้านการสร้างและสานวิสัยทัศน์ 
บุคลากรในองค์การมีอัตราการเข้าและออกงานสูง ท าให้บุคลากรขาดการสานต่อวิสัยทัศน์และไม่ค่อยรู้สึก
เป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ความไม่ลงรอยกัน
ของทีมบุคลากร เช่น ความขัดแย้งเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน และด้านความคิดความเข้าใจเชิงระบบ บุคลากร
ขาดความเข้าใจในด้านความคิดความเข้าใจเชิงระบบ 

3) ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า ด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
องค์การควรมีสิ่งกระตุ้นแรงจูงใจในการพัฒนาปฏิบัติงาน เช่น การประกาศเกียรติคุณ การให้รางวัล  
ด้านรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่ เปิดกว้าง ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมถึงเสนอวิธีการท างานใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาองค์การในด้านต่างๆ 
ด้านการสร้างและสานวิสัยทัศน์ ควรมีการจัดปฐมนิเทศและชี้แจงให้บุคลากรได้เข้าใจและเห็นความส าคัญ
ของวิสัยทัศน์ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ควรมีการจัดกิจกรรมและร่วมกัน ท ากิจกรรมให้มากขึ้น
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การและลดปัญหาความขัดแย้งกัน และด้านความคิดความเข้าใจเชิงระบบ 
ควรสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในองค์การให้เกิดความคิดความเข้าใจเชิงระบบ เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาองค์การ 

ณัฐนัย กิจเกษมสวัสดิ์ (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานสาขาในเครือข่ายการบริการและการขาย 3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ผลการศึกษาพบว่า 

1) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เพื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานทุกด้านมีความส าคัญอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านความรับผิดชอบในงาน 
รองลงมา คือ ด้านโอกาสความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความส าเร็จในงาน 
ตามล าดับ และปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีความส าคัญน้อยที่สุด คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  
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2) ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง เพ่ือพิจารณา
รายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ ด้านคุณภาพงาน โดยมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงมาก รองลงมา คือ ด้านปริมาณงาน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับสูง และด้านเวลา มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง และน้อยที่สุด คือ ด้านรางวัล 
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 

3) เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานในองค์การ และอายุงานของพนักงาน
สาขาเครือข่ายการบริการและการขาย 3 ที่ต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนสถานภาพ และรายได้ของพนักงานสาขาเครือข่ายการบริการ
และการขาย 3 ที่ต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสาขาเครือข่ายการบริการและการขาย 3 ในทิศทางทางบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 

บุญรัตน์ บัวเกตุ (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหาร
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงานทางหลวงที่ 13 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 

1) ผู้บริหารมีการท างานเป็นทีม เน้นคน และเน้นงานอยู่ในระดับมาก ส่วนภาวะผู้น า
แบบประนีประนอม อยู่ในระดับปานกลาง และภาวะผู้น าแบบปล่อยปละละเลยให้มีเสรีภาพ อยู่ในระดับน้อย 

2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่องาน 
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ ปริมาณงาน
ที่ปฏิบัติเหมาะสมและมีคุณภาพ มีความรู้และทักษะในงานที่รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานเป็นผลส าเร็จ
มีความเชื่อถือไว้วางใจ อีกทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทดลองหาวิธีใหม่ๆ ในการท างาน และเรียนรู้วิธีใหม่ๆ 
ในการท างาน การท างานได้อย่างรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
นอกจากนี้ยังสามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้ 

3) ภาวะผู้น าแบบเน้นคน ทีมงาน และเน้นงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต่ภาวะผู้น าแบบปล่อยปละละเลย
มีความสัมพันธ์ผูกพันกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานาของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

วิชิต แสงสว่าง (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบโครงสร้างเชิงเส้น  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบ คือ การคิดเชิงระบบ การเป็นบุคคลรอบรู้ การมีแบบแผนความคิด  
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การปรับเปลี่ยนองค์การ และการใช้เทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ของรูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบโครงสร้าง
เชิงเส้น พบว่า องค์ประกอบของโมเดลองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสอดคล้องกั บ
ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าไค-สแควร์เท่ากับ 48.49 และไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value 
=.0643) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .98 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) เท่ากับ .92 ส่วนค่ามาตรฐานดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) 
เท่ากับ .035 ค่ามาตรฐานค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองส่วนที่เหลือ ( SRMR) เท่ากับ .014 
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เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีค่าเป็นบวก
ทุกค่า โดยองค์ประกอบที่มีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานสูงสูด คือ การมีแบบแผนความคิด และมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ .01 ทุกค่า แสดงว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
จึงสรุปได้ว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลประจักษ์ในระดับดี ซึ่งผลการวิจัยท าให้ได้องค์ประกอบการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 6 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย 
และ 79 ตัวบ่งชี้ 

ศุภามาศ ศรีคราม (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ สังกัดส านักงานอัยการภาค 4 โดยศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานอัยการ และปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
อัยการ ผลการศึกษาพบว่า 

1) ระดับปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ สังกัดส านักงานอัยการ
ภาค 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
(  = 3.75) โดยเรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะของงาน (  = 3.91) 
ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ (  = 3.84) ปัจจัยด้านความส าเร็จของงาน (  = 3.75) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร (  = 3.66) และปัจจัยด้านความก้าวหน้าในงาน (  = 3.56) 

2) ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ สังกัดส านักงานอัยการภาค 4 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน (  = 3.63) 
โดยเรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด ได้แก่ ด้านการเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมาย (  = 3.79) 
ด้านการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน (  = 3.67) ด้านการพัฒนาสมรรถนะองค์กร
และบุคลากร (  = 3.56) ส่วนที่เหลืออีกหนึ่งด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (  = 3.45) 

3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ สังกัดส านักงานอัยการภาค 4 
เรียงตามล าดับความถี่สูงสุดไปหาต่ าสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เมื่อเกิดปัญหาในขณะปฏิบัติหน้าที่ พนักงาน
อัยการควรสามารถแก้ไขได้อย่างลุล่วง พนักงานอัยการควรมีความภาคภูมิใจในต าแหน่งหน้าที่การงาน
ที่ท าอยู่ในปัจจุบัน และพนักงานอัยการควรมีอ านาจตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 

ณรงค์ พงษ์ศิลป์ (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของก าลังพล 
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัย
ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ จิตส านึกในการปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ การปกครองบังคับบัญชา 
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โอกาสความก้าวหน้าและสวัสดิการ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในทางบวก 

การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณขอปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยที่สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ได้แก่ ด้านโอกาสก้าวหน้า ด้านสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการ ด้านความรู้เกี่ยวกับงาน
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ในหน้าที่ และด้านจิตส านึกในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 51.9 โดยมีค่าสัมประสิทธ์
การถดถอยของตัวท านาย (Bata=.217, .216, .185, .179 และ.170) ตามล าดับ 

แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพของงาน ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติงาน
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และควรบริหารเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ประจ าวัน การบริการจัดการ
ในหน่วยงานที่ดีจะส่งผลให้ก าลังพลสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น ด้านการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ควรมีการแบ่งมอบงานหรือหมุนเวียนให้ก าลังพลได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งอื่นๆ ในอัตราชั้นยศเดียวกัน
ตามความเหมาะสม หรือในต าแหน่งที่สูงกว่าเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต จะท าให้ก าลังพล
ได้มีการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป อันจะส่งผลถึงประสิทธิภาพด้านทรัพยากรบุคคล 
ด้านเทคนิคการปฏิบัติงานเพ่ือให้ประสิทธิภาพการท างานดีขึ้น ต้องพัฒนาก าลังพลให้มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาด้านความรู้ ความช านาญด้วยการฝึก เพื่อให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะน ามาใช้
ในการปฏิบัติงาน ก่อนน าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยมาใช้ และควรพัฒนาเทคโนโลยี
ที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย จะท าให้สามารถลดขั้นตอนการท างาน 
และมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะกองทัพต้องก้าวไปพร้อมกันในทุกภาคส่วน ก าลังพลทุกระดับชั้นเป็นกลไก
ของกองทัพ ฉะนั้นจึงจ าเป็นที่ ต้องหาหนทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้กับก าลังพลและ
ผู้บังคับบัญชาต้องปลูกฝังปลูกจิตส านึก และเพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์กลาง 

สุพจน์ วงศ์ทองดี (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 

1) พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน  
อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน และด้านการส่ งเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการของโรงเรียนอยู่ในระดับต่ าสุด 

2) ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม อยู่ในระดับ
สูงสุด รองลงมา คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และด้านรูปแบบวิธีคิด อยู่ในระดับต่ าสุด 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี  
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ทิศทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 

อาภาพร เพชรศรีสม (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของการ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

88 

1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มีความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน คือ ความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคิด การคิด
อย่างเป็นระบบ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และการเรียนรู้เป็นทีม 

2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทั้ง 4 ปัจจัย ได้แก่
โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น า และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 

3) ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่
เป็นปัญหาด้านบุคลากร เช่น บุคลากรยังขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ยังยึดติดอยู่กับ ความคิดเดิม 
ขาดความสามัคคีในการท างานเป็นทีม และบุคลากรมีไม่เพียงพอกับภาระงานท าให้ไม่มีเวลาในการพัฒนา
ตนเอง ส่วนปัญหาอ่ืนๆ เช่น ยังไม่มีแหล่งเก็บข้อมูลหรือแหล่งความรู้ที่ชัดเจน และช่องทางในการเผยแพร่
ความรู้มีจ ากัด รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ยังเป็นระบบเก่าประสิทธิภาพต่ า และไม่เพียงพอต่อการใช้
ในการเรียนรู้ 

เพ็ญแข แสวงดี (2557) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท เซนเตอร์พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ ากัด ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 

1) พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท เซนเตอร์พอยต์ ฮอสพิทอถิตี้ จ ากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน
ที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้า และด้านความส าเร็จในการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง และมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน หรือปัจจัยอนามัย ด้านนโยบายและการบริหาร อยู่ในระดับมาก ด้านสภาพการท างาน 
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน และด้านโอกาส
ทีจ่ะได้ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต อยู่ในระดับปานกลาง 

2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้  
เฉลี่ยต่อเดือน ต าแหน่งงาน อายุงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน เพ่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านนโยบายและการบริหาร พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือพนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างาน 

ปริศนา พิมพา (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
มีจ านวน 6 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้านความส าเร็จในการท างาน ปัจจัยด้านอ านาจในหน้าที่ในการท างาน 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการท างาน ปัจจัยด้านการนิเทศงาน ปัจจัยด้านภาวะการท างาน และ
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ปัจจัยด้านการยอมรับนับถือ มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (SE.est) เท่ากับ 0.07770 โดยตัวแปร
สามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ 94.60 

2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ  
เอลลิงเจอร์ม หยาง และเอลลิงเจอร์ (Ellinneger, yang & Ellinger, Online, 2000) 

ท าการศึกษาเรื่อง ผลกระทบ (impact) ของมิติความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ต่อผลงานขององค์การ
โดยท าการศึกษามิติ (dimension) ของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ Watkins & 
Marsick จ านวน 7 มิติ คือ 1) การสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2) การสนับสนุนการค้นคว้า และ
แลกเปลี่ยนสนทนา (inquiry and dialogue) 3) การส่งเสริมความร่วมมือและการเรียนรู้เป็นทีม 
4) การจัดระบบเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน 5) การเสริมอ านาจบุคลากรเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วม  
6) การเชื่อมโยงองค์การกับสิ่งแวดล้อม และ 7) การใช้แบบผู้น าและการสนับสนุนการเรียนรู้ระดับบุคคล 
ทีมงาน และระดับองค์การ ตัวแปรตามใช้ตัวแปรทางด้านผลงานขององค์การใช้ตัวแปรที่เป็นส่วนของการเงิน 
และผลงานที่มิใช่ทางด้านการเงิน ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะที่เพ่ิมขึ้นของบุคลากร เครื่องมือวิจัยใช้แบบวัด 
dimensions of the learning organization questionnaire (DLDQ) ของ Watkins & Marsick สถิติที่ใช้ 
คือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรด้านองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับตัวแปรด้านผลงานขององค์การทุกตัวแปร 

ออลเดนโด วิ กีลโก และคณะ (Orlando V. Griego, et al., 2000) ได้ศึกษาตัวท านายความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ จากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามที่หวัง การศึกษาครั้งนี้ศึกษาในผู้ที่ประกอบอาชีพ 48 คน 
จากจ านวน 150 คน ในบริษัทที่ได้รับการประกันว่าบุคลากรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจ านวน 27 คน 
เป็นผู้หญิง 21 คน เป็นผู้ชาย 6 คน มีจ านวนแบบสอบถาม 50 แบบสอบถาม และได้รับการตอบกลับคืนมา 
จ านวน 48 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ตัวที่ท านายความองค์กรแห่งการเรียนรู้มี 2 คู่  
จาก 5 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์กัน คือ การให้รางวัลและการจดจ าได้พบว่ามีความสัมพันธ์ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.003 เท่าๆ กัน การฝึกฝนและการให้การศึกษาจะอยู่ที่ระดับนัยส าคัญ 0.045 ส่วนตัวแปรอื่นๆ 
เมื่อตัวแปรดังกล่าวข้างต้นก็จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมการท างานให้เกิดเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ 

มอยลาเนน (Moilanen, 2001) ได้ท าการวิจัยเรื่อง เครื่องมือตรวจวินิจฉัยองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(diagnostic tools for learning organization) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์
องค์การแห่งการเรียนรู้ และตรวจสอบความเที่ยงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช้กรอบแนวคิดของ 
Mike Pedler, Tom Boydell & John Burgoyne, Peter M. Senge รวมถึง Chris Agyris & Donald 
A. Schon ผลการวิจัยพบว่า เครื่องมือตรวจวินิจฉัยองค์การแห่งการเรียนรู้สามารถวัดความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ โดยเครื่องมือวัดมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีค่าความเชื่อมมั่นระหว่าง 0.5141 และ 
0.8617 

โรลเดอร์ โรลเซิฟ (Rowder Rolzert, 2001) ได้ศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ 
ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันการจัดองค์การต่างๆ จะปรากฏหรือค่อยๆ 
ไปสู่วัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงการกระท า การเผชิญอุปสรรคต่างๆ และการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ 
ประการแรก การเผชิญกับเฉพาะผู้บริหารระดับสูงในเรื่องของการวางแผนและการเปลี่ยนแปลงแนวทาง
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ปฏิบัติ ประการที่สอง ความตั้งใจที่จะท างาน ประการที่สาม การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง 
ประการที่สี่ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งรูปแบบที่ส าคัญ คือ การที่บุคลากรทุกคนสามารถท่ีจะแยกแยะ 
และการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ได้ในเวลานั้นๆ 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการ

ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ซึ่งประกอบด้วย ด้านการเป็นบุคคลผู้รอบรู้ ด้านการมีแบบแผนทางความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 2) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการท างาน 
ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ด้านความรับผิดชอบต่องาน และด้านความก้าวหน้าในงาน 3) เพ่ือศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เป็นหลักในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล น ามาวิเคราะห์
เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง ในการศึกษาครั้งนี้ก าหนดขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

3.1.1 ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ

กองทัพ ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน คือ กองบังคับการ ส านักงานภาคพัฒนาภาค 1-5 ส านักงานทหารพัฒนา 
ส านักงานสนับสนุน และหน่วยพัฒนาการพิเศษ จ านวน 2,361 คน (กองก าลังพล หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย, 2559) 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการกองทัพไทย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และ
พนักงานราชการ/ลูกจ้าง ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) 

โดยก าหนดจ านวนตัวอย่างให้มีค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มเท่ากับ .05 เมื่อใช้สูตรของทาโร 
ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973)
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ค่าตามสูตร 
n = N 

1+N(e)2 
 

n = ขนาดของประชากรที่สุ่มได้มาจากการค านวณ 
N = จ านวนประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 หรือ 95% 

N = 2,361 
1+2,361(.05)2 

 

n = 342.04  
 

จากการค านวณที่ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 จะได้จ านวนตัวอย่างประชากรทั้งสิ้น
จ านวน 342 คน 

3.1.3 กำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงอย่ำง่ำย (simple random sampling)  
1) ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ

กองทัพไทย ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 2,361 คน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 342 คน 
2) จ าแนกประชากร ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 9 หน่วยงาน คือ กองบังคับการ ส านักงานพัฒนา

ภาค 1-5 ส านักงานทหารพัฒนา ส านักงานสนับสนุน และหน่วยพัฒนาการพิเศษ ดังตาราง 2     
3) ก าหนดจ านวนขนาดของจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 342 คน ออกเป็น 3 ระดับ คือ 

นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และพนักงานราชการ/ลูกจ้าง เพ่ือให้ได้จ านวนตัวอย่าง
ในแต่ละกลุ่ม 

4) วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้มีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
(1) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหาอัตราส่วนของประชากร (proportional to size) 

เพ่ือหากลุ่มตัวอย่างแต่ละหน่วย ตามสูตร ดังนี้ 
n1 = Nixn 

N 
 

n1 = จ านวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละหน่วยงาน 
 Ni = จ านวนประชากรแต่ละหน่วยงาน 
 n = จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 N = จ านวนประชากรทั้งหมด 

ดังนั้น จึงได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแยกออกเป็นแต่ละหน่วย ตามรายละเอียดปรากฏ
ในตาราง 2 
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ตาราง 2  แสดงจ านวนประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่างของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย จ าแนกตามหน่วยงาน 

 

หน่วยงาน 

จ านวนประชากรทั้งหมด 
(N) 

กลุ่มตัวอย่างแต่ละหน่วย 

(n1) 
นายทหาร 

ชั้นสัญญาบัตร 
นายทหาร 

ชั้นประทวน 
พนักงาน

ราชการ/ลูกจ้าง 
นายทหาร 

ชั้นสัญญาบัตร 
นายทหาร 

ชั้นประทวน 
พนักงาน

ราชการ/ลูกจ้าง 

บก.นทพ. 139 349 48 20 51 7 
สนภ.1 43 100 7 6 14 1 
สนภ.2 41 114 16 6 17 2 
สนภ.3 38 80 10 6 12 2 
สนภ.4 35 88 9 5 13 1 
สนภ.5 38 120 14 6 17 2 
สทพ. 70 126 28 10 18 4 
สสน. 175 415 82 25 60 12 
นพศ. 17 146 13 2 21 2 

รวม 2,361 34270 

ที่มา: (ข้อมูลจ านวนประชากร ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กองก าลังพล 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย, 2559) 

 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.2.1 กำรสร้ำงเครื่องมือ 
ในการวิจัยเรื ่อง องค์การแห่งการเรียนรู้ที ่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือส าหรับการศึกษาค้นคว้า
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

1) แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ (check list) เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูล
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
อัตราเงินเดือน และระดับชั้นยศ 

2) แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นมาตรวัดแบบให้คะแนน (rating scale) เกี่ยวกับองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 
ด้านการเป็นบุคคลผู้รอบรู้ ด้านการมีแบบแผนทางความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย เพ่ือใช้ส าหรับการประเมินองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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โดยแบบสอบถามส่วนนี้  มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert 
Rensis, 1967, pp. 90-95) ก าหนดน้ าหนักคะแนน (scoring) ของตัวเลือกส าหรับแบบสอบถามที่เป็นเชิงบวก 
ซึ่งให้ความหมาย ดังนี้ 

5  หมายถึง  มีองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 
4  หมายถึง  มีองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
3  หมายถึง  มีองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  มีองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อย 
1  หมายถึง  มีองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3) แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบต่องาน และด้านความก้าวหน้าในงาน  

โดยแบบสอบถามส่วนนี้ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert 
Rensis, 1967 pp. 90-95) ก าหนดน้ าหนักคะแนน (scoring) ของตัวเลือกส าหรับแบบสอบถามท่ีเป็นเชิงบวก 
ซึ่งให้ความหมาย ดังนี้ 

5  หมายถึง  มีประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดับมากที่สุด 
4  หมายถึง  มีประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดับมาก 
3  หมายถึง  มีประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  มีประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดับน้อย 
1  หมายถึง  มีประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

4) แบบสอบถามตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเป็นค าถาม
ปลายเปิด (open ended) 

3.2.2 กำรสร้ำงเครื่องมือและหำคุณภำพเครื่องมือ 
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

1) ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับองค์การแห่งการเรียนรู้
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด (conceptual framework) และ
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2) สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง เป็นการสร้างแบบสอบถามชนิดประมาณส่วนค่า ( rating 
scales) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert, 1967, pp. 90-95) โดยการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามขอบเขต
และเนื้อหาที่ศึกษา จากนั้นน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบแก้ไขปรับปรุง 

3) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของเครื่องมือหลังจากที่ผู้วิจัย
ไดส้ร้างเครื่องมือแบบสอบถามข้ึนมา ได้น าแบบสอบถามไปตรวจสอบว่าเมื่อน าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างแล้ว แบบสอบถามจะสามารถวัดในส่วนของเนื้อหาที่ผู้วิจัยต้องการวัด
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ได้มากน้อยเพียงใด โดยในกระบวนการตรวจสอบผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบ 
มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

(1) พระมหากฤษณ์ธนินต์ เสฏฺฐเมธี, ดร. 
อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านรัฐศาสตร์ 

(2) ดร.ธนบดี ฐานะชาลา   
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
จงัหวัดฉะเชิงเทรา ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

(3) ดร.กิตติวงค ์สาสวด   
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา    

(4) ดร.ภูริวัจน์ รักษ์ธนอนันต์  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรวุฒิ อนุสรณ์นรการ  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ท าการการตรวจสอบ ประเมินโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง 
IOC (item - objective congruence index) เป็นรายบุคคลว่าข้อค าถามแต่ละข้อสามารถวัดได้ตรงกับ
จุดประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ โดยให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 

ให้คะแนน +1 แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
ให้คะแนน 0 ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
ให้คะแนน -1 แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด 

จากนั้นน าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ประเมิน มากรอกลงในแบบวิเคราะห์
ความ สอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์เพ่ือหาค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกข้อค าถาม ดังนี้ 

(1) ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได ้
(2) ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ท าการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และได้ให้ค าแนะน าในการปรับแก้ไข 

หลังจากนั้นผู ้วิจัยได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามค าแนะน า จนได้แบบสอบถามที่มีความตรงเชิงเนื้อหา 
โดยผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของข้อค าถามกับจุดประสงค์ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทุกข้อโดยมีค่า 
IOC เท่ากับ 0.98 (ภาคผนวก ง) จากนั้นน าไปสู่กระบวนการตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) ต่อไป 
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4) การหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื่องมือ ภายหลังจากที่น าเครื่องมือไปผ่าน
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว จะน าเครื่องมือมาทดสอบความเชื่อมั่น โดยผู้วิจัย
ได้น าไปทดลองใช้กับบุคลากรสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย  

5) การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (alpha coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach, L.J., 1970, p. 58) โดยเลือก
ข้อค าถามท่ีมีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ถือว่าเพียงพอส าหรับใช้เป็นมาตรฐานของมาตรวัด  

6) การหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามเชิงปริมาณ ผู้วิจัยหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา พบว่า แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยชุดนี้
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .861 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามชุดนี้มีค่าความเชื่อม่ันอยู่ในระดับสูง 
  

3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
3.3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ออกหนังสือ

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามถึงกองบังคับการ ส านักงานพัฒนาภาค 1-5 ส านักงานทหารพัฒนา 
ส านักงานสนับสนุน และหน่วยพัฒนาการพิเศษ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง 

3.3.2 ผู้วิจัยน าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เสนอต่อ  
ผู้อ านวยการกองในส่วนกองบังคับการ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาภาค 1-5 ผู้อ านวยการส านักงาน
ทหารพัฒนา ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุน  และผู้บังคับหน่วยพัฒนาการพิเศษ ที่ ได้ก าหนด
เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลต่อไป 

3.3.3 การส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยส่งด้วยตนเองเฉพาะกองบังคับการส านักงาน
ทหารพัฒนา ส านักงานสนับสนุน และส านักงานพัฒนาภาค 1 ส าหรับหน่วยที่อยู่ไกลนั้น ผู้วิจัยจัดส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยส่งซองพร้อมปิดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามจัดส่ง
แบบสอบถามที่ตอบแล้วส่งคืนให้ผู้วิจัยทางไปรษณีย์ 

3.4.4 การรวบรวมแบบสอบถาม ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองเฉพาะกองบังคับการ
ส านักงานทหารพัฒนา ส านักงานสนับสนุน และส านักงานพัฒนาภาค 1 ส าหรับหน่วยที่ส่งแบบสอบถามคืน
ทางไปรษณีย์ให้ส่งคืนภายหลังจากส่งแบบสอบถามไปแล้ว 2 สัปดาห์ 

3.4.5 เมื่อน าแบบสอบถามที่ได้รับคืน จ านวน 342 ชุด มาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว ก าหนดให้
คะแนนตามล าดับของแต่ละข้อ เพื่อน าไปวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
ทางสถิติ น าผลค านวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดประสงค์ที่ต้องการต่อไปพิมพ์ 
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3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive 

statistics) ในการบรรยายลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ 
(percent) 

3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ในการบรรยาย
ลักษณะโดยทั่วไปขององค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย ประกอบด้วย ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) 

ก าหนดค่าตัวแปรเป็นการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 
ดังนี้ (Best, J.W. 1977, p. 182 และบุญชม ศรีสะอาด, 2546, หน้า 162) 

คะแนนเฉลี่ย 4.01-5.00 หมายถึง มีองค์การแห่งการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00 หมายถึง มีองค์การแห่งการเรียนรู้ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.01-3.00 หมายถึง มีองค์การแห่งการเรียนรู้ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.00 หมายถึง มีองค์การแห่งการเรียนรู้น้อยที่สุด 

3.4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ในการบรรยายลักษณะ
โดยทั่วไปของประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
ประกอบด้วย ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) 

ก าหนดค่าตัวแปรเป็นการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 
ดังนี้ (Best, J.W. 1977, p. 182 และบุญชม ศรีสะอาด, 2546, หน้า 162) 

คะแนนเฉลี่ย 4.01-5.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.01-3.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานในระดับน้อย 
คะแนนฉลี่ย  1.00-2.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานในระดับน้อยที่สุด 

3.4.4 ผลการสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัย ใช้สถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression 
analysis) เพ่ือหาชุดตัวแปรของสมการ ซึ่งอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ 
ด้านการมีแบบแผนทางความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านการคิด
อย่างเป็นระบบ และตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
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กองบัญชาการกองทัพไทย ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบต่องาน และด้านความก้าวหน้าในงาน 

3.4.5 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นค าถามปลายเปิด 
(open ended) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาโดยการสรุปประเด็นน าเสนอด้วยการพรรณนาความ 
 

3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการโดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทางสังคมศาสตร์ มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

3.5.1 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าร้อยละ (percentage) และ
ค่าความถ่ี (frequency) 

3.5.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหาค่าเฉลี่ย �̅� และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) 

3.5.3 ทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ 
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยใช้การหาค่า
ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) คือ การถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression analysis) 

3.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นค าถาม
ปลายเปิด (open ended) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา โดยการสรุปแล้วน าเสนอด้วยการพรรณนาความ 
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 บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงคข์องการวิจัย แบ่งออกเป็น 5 ตอน และเพ่ือให้ เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการแปล
ความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสัญลักษณ์ และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการ

ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการ

ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
4.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ

บุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
4.5 ข้อเสนอแนะองค์การแห่งการเรียนรู้ที ่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ทั้งนี้ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะ
ภาพรวม โดยน าเสนอในรูปแบบค าบรรยาย 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
n  หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
�̅�  หมายถงึ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
S.D. หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
X1 หมายถึง ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ 
X2 หมายถึง ด้านการมีแบบแผนทางความคิด 
X3 หมายถึง ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
X4 หมายถึง ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
X5 หมายถึง ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 
Y  หมายถึง ประสิทธิภาพการท างาน 
a  หมายถึง ค่าคงที่ของการพยากรณ์ 
t  หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณา t-distribution 
∗   หมายถึง การมีนยัส าคัญทางสถิติที่ .05 

ss  หมายถึง ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง sum of squares 
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df   หมายถึง ระดับชั้นความเป็นอิสระ degree of freedom 
Ms หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง 
F  หมายถึง คา่สถิติที่ใช้ในการพิจารณา F-distribution 
Sig. หมายถึง ค่า significant (ระดับนัยส าคัญ) 
p-value หมายถึง คา่ความน่าจะเป็น (ระดับนัยส าคัญ) 
�́�  หมายถึง สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ 
�́�  หมายถึง สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
b  หมายถึง คา่สัมประสิทธิ์พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
𝛽  หมายถึง มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

R  หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์พหุคูณ 
R2   หมายถึง ค่าท่ีแสดงอิทธิพลของตัวแปรอิสระท้ังหมดที่มีต่อตัวแปรตาม 
S.E.est หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวพยากรณ์ 
S.E.b หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมประสิทธิ์พยากรณ ์
 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน และระดับชั้นยศ จ านวน 
342 คน ดังแสดงในตาราง 3 ดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 3  จ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

รายได้ต่อเดือน และระดับชั้นยศ 
 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

เพศ    
 ชาย 216 63.16 
 หญิง 126 36.84 
 รวม 342 100.00 

อายุ    
 20-30 ปี 56 16.37 
 31-40 ปี 92 26.90 
 41-50 ปี 81 23.68 
 51-60 ปี 113 33.04 
 รวม 342 100.00 
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ตาราง 3  (ต่อ) 
 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ระดับการศึกษา    
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 
111 32.46 

 อนุปริญญา/ปวส. 60 17.54 
 ปริญญาตรี 157 45.91 
 สูงกว่าปริญญาตรี 14 4.09 
 รวม 342 100.00 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   
 น้อยกว่า 3 ปี 10 2.92 
 3-10 ปี 88 25.73 
 11-15 ปี 70 20.47 
 16-20 ปี 49 14.33 
 มากกว่า 20 ปี 125 36.55 
 รวม 342 100.00 

รายได้ต่อเดือน    
 ต่ ากว่า 10,000 บาท 18 5.26 
 10,000 - 15,000 บาท 91 26.61 
 15,001 - 20,000 บาท 101 29.53 
 20,001 - 25,000 บาท 43 12.57 
 25,001 - 30,000 บาท 48 14.04 
 สูงกว่า 30,000  41 11.99 
 รวม 342 100.00 

ระดับชั้นยศ    
 นายทหารชั้นสัญญาบัตร 95 27.78 
 นายทหารชั้นประทวน 223 65.20 
 พนักงานราชการ/ลูกจ้าง 24 7.02 
 รวม 342 100.00 

 
จากตาราง 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพศชาย จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 

63.16 รองลงมา คือ เพศหญิง จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84 ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 51 - 60 ปี 
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จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 33.04 รองลงมาอายุอยู่ในช่วง 31 - 40 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.90 น้อยที่สุดอายุอยู่ในช่วง 20 - 30 ปี จ านวน 56 คนคิดเป็นร้อยละ 16.37 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 45.91 รองลงมามีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 32.46 น้อยที่สุดมีระดับการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.09 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี จ านวน 125 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.55 รองลงมามีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3 - 10 ปี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 25.73 
น้อยที่สุดมีระยะเวลาการปฏิบัติงานน้อยกว่า 3 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.92 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดือน 15,001 - 20,000 บาท จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 29.53 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 
15,000 บาท จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 26.61 น้อยที่สุดมีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 10 ,000 บาท 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 และส่วนใหญ่มีระดับชั้นยศเป็นนายทหารชั้นประทวน จ านวน 223 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.20 รองลงมามีระดับชั้นยศเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.78 น้อยที่สุดมีระดับชั้นยศเป็นพนักงานราชการ/ลูกจ้าง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.02 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยใช้ค่าเฉลี่ย �̅� และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการ
วิเคราะห์ปรากฏ ดังรายละเอียดในตาราง 4 - 9 ดังนี้ 
 
ตาราง 4  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยภาพรวม 

องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย 

  ระดับความคิดเห็น    n = 342 

�̅� (S.D) ระดับ อันดับที่ 

1. ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ 3.99 .847 มาก 4 
2. ด้านการมีแบบแผนทางความคิด 4.05 .857 มากที่สุด 2 
3. ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3.95 .867 มาก 5 
4. ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 4.09 .845 มากที่สุด 1 
5. ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 4.02 .848 มากที่สุด 3 

เฉลี่ยรวม 4.02 .852 มากที่สุด  

จากตาราง 4 พบว่า ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการเป็นบุคคล
รอบรู้ ด้านการมีแบบแผนทางความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และ
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ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการเรียนรู้ร่วมกัน

เป็นทีม (�̅�=4.09, S.D.=.845) รองลงมา คือ ด้านการมีแบบแผนทางความคิด (�̅�=4.05, S.D.=.857) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (�̅�=3.95, S.D.=.867) 
  
ตาราง 5  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ 
 

ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ 
ระดับความคิดเห็น     n = 342 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น สนใจ ใฝ่หา และ 

มีความตั้งใจที่จะเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 
ของตนเอง 

4.05 .881 มากที่สุด 2 

2. ท่านเป็นผู้ที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน
กับเพ่ือนร่วมงานเสมอ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

4.00 .808 มาก 3 

3. ท่านน าความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือให้
บรรลุจุดมุ่งหมาย และความส าเร็จของหน่วยงาน 

3.98 .852 มาก 4 

4. ท่านเป็นผู้ที่น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่ได้รับจาก
การประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย อภิปราย  
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

3.82 .861 มาก 5 

5. ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถในงานที่ปฏิบัติอย่างจริงจัง 

4.11 .837 มากที่สุด 1 

เฉลี่ยรวม 3.99 .847 มาก  

 
จากตาราง 5 พบว่า ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการกองทัพไทย ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มี
ค่า เฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในงานที่
ปฏิบัติอย่างจริงจัง (�̅�=4.11, S.D.=.837) รองลงมา คือ ท่านเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น สนใจ ใฝ่หา และมี
ความตั้งใจที่จะเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของตนเอง (�̅�= 4.05, S.D.=.881) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่ส ุด คือ ท่านเป็นผู้ที่น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่ได้รับจากการประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย 
อภิปราย มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน (�̅�=3.82, S.D.=.861)  
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ตาราง 6  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ด้านการมีแบบแผนทางความคิด 

 

ด้านการมีแบบแผนทางความคิด 
ระดับความคิดเห็น     n = 342 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านเป็นผู้ที่ยินดีรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

ของผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างจากท่าน เพ่ือการพัฒนา 
การปฏิบัติงาน 

4.22 .813 มากที่สุด 1 

2. ท่านเป็นผู้ที่คิด พิจารณา ทบทวน ไตร่ตรอง โดยหา
ข้อมูลประกอบในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

3.98 .802 มาก 5 

3.  ท่ านสามารถปรับเปลี่ ยนแนวความคิด วิ ธี การ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน 

4.11 .885 มากที่สุด 2 

4. ท่านคิดอยู่ เ สมอว่าอุปสรรคที่ เ กิดขึ้นระหว่า ง
การปฏิบัติงานไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็นโอกาสที่เปิด
ให้ท่านสร้างผลงาน 

3.94 .892 มาก 4 

5. ท่านสามารถปรับปรุงและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน
ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ก าลั งเผชิญอยู่ ใน
ปัจจุบัน 

4.03 .897 มากที่สุด 3 

เฉลี่ยรวม 4.05 .857 มากที่สุด  

 
จากตาราง 6 พบว่า ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการกองทัพไทย ด้านการมีแบบแผนทางความคิด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านเป็นผู้ที่ยินดีรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากท่าน เพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงาน (�̅�= 4.22, S.D.=.813) รองลงมา คือ 
ท่านสามารถปรับเปลี่ยนแนวความคิด วิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน (�̅�= 4.11, 
S.D.=.885) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านเป็นผู้ที่คิด พิจารณา ทบทวน ไตร่ตรอง โดยหา
ข้อมูลประกอบในการพัฒนาการปฏิบัติงาน (�̅�= 3.98, S.D.=.802) 
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ตาราง 7  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

 

ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
ระดับความคิดเห็น     n = 342 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านมีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
3.92 .890 

 
มาก 3 

2. ท่านยอมรับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และน ามาก าหนด
เป็นเป้าหมายและทิศทางในการปฏิบัติงานของตนเอง 

3.97 .884 มาก 2 

3. ท่านปฏิบัติงานโดยยึดถือเป้าหมายของหน่วยงาน 
เป็นหลัก 

4.20 .829 มากที่สุด 1 

4. ท่านสามารถบอกเล่าถึงวิสัยทัศน์ของหน่วยงานให้กับ
บุคคลภายนอกฟังได้อย่างเข้าใจ และมองเห็นภาพว่า
หน่วยงานจะเป็นอย่างไรในอนาคต 

3.83 .860 มาก 5 

5. ท่านรู้ดีว่าจะท าอย่างไรเพื่อที่จะท าให้วิสัยทัศน์ 
ของหน่ วยงานบรรลุ ผลส า เ ร็ จ  โดย ไม่ ติ ดกั บ
สถานการณ์แวดล้อมในปัจจุบัน และงบประมาณที่มี
อยู่อย่างจ ากัด 

3.87 .872 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.95 .867 มาก  

 
จากตาราง 7 พบว่า ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการกองทัพไทย ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านปฏิบัติงานโดยยึดถือเป้าหมายของหน่วยงานเป็นหลัก  (�̅�=4.20, S.D.=.829) 
รองลงมา คือ ท่านยอมรับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และน ามาก าหนดเป็นเป้าหมายและทิศทางในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง (�̅�=3.97, S.D.=.884) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านสามารถบอกเล่า
ถึงวิสัยทัศน์ของหน่วยงานให้กับบุคคลภายนอกฟังได้อย่างเข้าใจ และมองเห็นภาพว่าหน่วยงานจะเป็น
อย่างไรในอนาคต (�̅�=3.83, S.D.=.860) 
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ตาราง 8  ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

 

ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
ระดับความคิดเห็น     n = 342 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น และยึดมั่นที่จะเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ของทีมงาน และของหน่วยงาน
อย่างกระตือรือร้น 

4.21 .805 มากที่สุด 2 

2. ท่านและทีมงานน าเอาข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
มาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 

4.05 .883 มากที่สุด 4 

3. ท่านเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี ่ยน
ความคิดเห็นกับเ พื่อนร่วมงาน และมักน า เอา
ความคิดเห็นที่แตกต่างของแต่ละคนมาใช้สร้าง
ทีมงานให้เข้มแข็ง 

4.25 .834 มากที่สุด 1 

4. ท่านมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมงาน
ในหลายรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4.14 .886 มากที่สุด 3 

5. ท่านมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และเผยแพร่
ให้ เ พ่ือนร่ วมงานได้น า ไปใช้ประโยชน์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

3.80 .821 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.09 .845 มากที่สุด  

 
จากตาราง 8 พบว่า ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการกองทัพไทย ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยรวมมีค่า เฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก
ที่สุด  เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพ่ือนร่วมงาน และมักน าเอาความคิดเห็นที่แตกต่างของแต่ละคนมาใช้สร้างทีมงานให้เข้มแข็ง  
(�̅�=4.25, S.D.=.834) รองลงมา คือ ท่านเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น และยึดมั่นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
ทีมงาน และของหน่วยงานอย่างกระตือรือร้น (�̅�=4.21, S.D.=.805) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่าน
มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้เพ่ือนร่วมงานได้น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
(�̅�=3.80, S.D.=.821) 
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ตาราง 9  ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 

 

ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 
ระดับความคิดเห็น     n = 342 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านมีการวางแผนงานก่อนจะปฏิบัติงานเสมอ และ

ปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอน จัดล าดับความส าคัญ
ก่อนหลังอย่างเป็นระบบ 

4.14 .802 มากที่สุด 2 

2. เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติ งาน ท่านสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาด้วยการเชื่อมโยง
เหตุและผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.01 .826 มากที่สุด 3 

3. ท่านสามารถปรับเปลี่ยนภารกิจตามสถานการณ์ 
เพ่ือที่จะสามารถบรรลุผลในงานที่ก าลังปฏิบัติ 

3.87 .884 มาก 5 

4. ความส าเร็จของหน่วยงานของท่าน เกิดจากการรวม
พลังความคิดของท่านทุกคนในหน่วยงาน และ
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

3.92 .830 มาก 4 

5. ท่านตระหนักเสมอว่าการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
หรือ เป็นขั้ นตอน จะไม่ท า ให้ เสี ย เ วลาในการ
ปฏิบัติงาน 

4.19 .898 มากที่สุด 1 

เฉลี่ยรวม 4.02 .848 มากที่สุด  

 
จากตาราง 9 พบว่า ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการกองทัพไทย ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณา
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านตระหนักเสมอว่าการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบหรือเป็นขั้นตอน จะไม่ท า
ให้เสียเวลาในการปฏิบัติงาน (�̅�=4.19, S.D.=.898) รองลงมา คือ ท่านมีการวางแผนงานก่อนจะปฏิบัติงาน
เสมอ และปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอน จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังอย่างเป็นระบบ  (�̅�=4.14, S.D.=.802) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านสามารถปรับเปลี่ยนภารกิจตามสถานการณ์ เพื่อที่จะสามารถ
บรรลุผลในงานที่ก าลังปฏิบัติ (�̅�=3.87, S.D.=.884) 
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4.3 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการ

ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยใช้ค่าเฉลี่ย �̅� และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์
ปรากฏ ดังรายละเอียดในตาราง 10 - 15 ดังนี้ 
 
ตาราง 10  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยภาพรวม 
 

ประสิทธิภาพการท างานของ 
บุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  

กองบัญชาการกองทัพไทย 

  ระดับความคิดเห็น    n = 342 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 

1. ด้านความส าเร็จของงาน 4.07 .856 มากที่สุด 2 
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3.73 .877 มาก 5 
3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3.83 .893 มาก 4 
4. ด้านความรับผิดชอบต่องาน 4.13 .886 มากที่สุด 1 
5. ด้านความก้าวหน้าในงาน 3.94 .868 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.94 .876 มาก  

 
จากตาราง 10 พบว่า ระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการกองทัพไทย ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับ
ถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบต่องาน ด้านความก้าวหน้าในงาน โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความรับผิดชอบต่องาน (�̅�=4.13, 
S.D.=.886) รองลงมา คือ ด้านความส าเร็จของงาน (�̅�=4.07, S.D.=.856) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (�̅�=3.73, S.D.=.877) 
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ตาราง 11  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ด้านความส าเร็จของงาน 

 

ด้านความส าเร็จของงาน 
ระดับความคิดเห็น     n = 342 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านสามารถปฏิบัติงานส าเร็จ บรรลุผลตามเป้าหมาย

ที่ก าหนดไว้ตามแผนการปฏิบัติงานของตนเอง 
4.33 .843 มากที่สุด 1 

2. ท่านสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพทัน
ต่อเวลาและเหตุการณ์ 

3.96 .824 มาก 4 

3. เมื่อมีการปรับเปลี่ยนภารกิจ ท่านสามารถปฏิบัติงาน
ให้ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.01 .805 มากที่สุด 3 

4. ผลงานของท่านเกิดจากความร่วมมือของคนใน
องค์การ และเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

3.92 .968 มาก 5 

5. ท่านปฏิบัติงานตามแผนขององค์การที่ก าหนดไว้  
ท าให้งานนั้นประสบผลส าเร็จ 

4.15 .841 มากที่สุด 2 

เฉลี่ยรวม 4.07 .856 มากที่สุด  

 
จากตาราง 11 พบว่า ระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการกองทัพไทย ด้านความส าเร็จของงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านสามารถปฏิบัติงานส าเร็จ บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนการ
ปฏิบัติงานของตนเอง (�̅�=4.33, S.D.=.843) รองลงมา คือ ท่านปฏิบัติงานตามแผนขององค์การที่ก าหนดไว้ 
ท าให้งานนั้นประสบผลส าเร็จ (�̅�=4.15, S.D.=.841) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผลงานของ
ท่านเกิดจากความร่วมมือของคนในองค์การ และเครือข่ายที่เก่ียวข้อง (�̅�=3.92, S.D.=.968) 
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ตาราง 12  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

 

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
ระดับความคิดเห็น     n = 342 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ผลงานของท่านเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชา  

เพ่ือนร่วมงาน และบุคคลที่เก่ียวข้อง 
3.99 .870 มาก 2 

2. ท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ยอมรับในตัวของท่าน 

4.08 .885 มากที่สุด 1 

3. ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้รับรางวัลจากผู้บังคับบัญชา 
เนื่องมาจากผลการปฏิบัติงานที่ดี เด่น เพื่อเป็น
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

3.36 .917 มาก 5 

4. ท่านสามารถให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นนั้นได้รับ
การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

3.72 .820 มาก 3 

5. เพื่อนร่วมงานของท่านได้น าคู่มือการปฏิบัติงาน
ของท่านไปใช้ในการปฏิบัติงาน และให้ท่านช่วย
แนะน าในประเด็นการปฏิบัติงานที่มีปัญหา 

3.51 .895 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.73 .877 มาก  

 
จากตาราง 12 พบว่า ระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการกองทัพไทย ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้บังคับบัญชา เพ่ือน
ร่วมงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องยอมรับในตัวของท่าน (�̅�=4.08, S.D.=.885) รองลงมา คือ ผลงาน
ของท่านเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (�̅�=3.99, S.D.=.870) และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้รับรางวัลจากผู้บังคับบัญชา เนื่องมาจากผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีเด่น เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน (�̅�=3.36, S.D.=.917) 
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ตาราง 13  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ระดับความคิดเห็น     n = 342 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายงานที่ตรงกับความรู้  

ความสามารถให้ท่านปฏิบัติ 
3.81 .941 มาก 3 

2. ลักษณะงานที่ท่านปฏิบัติส่งผลต่อความส าเร็จของ
องค์การ  

3.98 .810 มาก 1 

3. ปริมาณงานที่ท่านได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
มีความเหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3.90 .891 มาก 2 

4. ลักษณะงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ท่านปฏิบัติ
มีความท้าทาย และก่อให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิต
ราชการ 

3.74 .949 มาก 4 

5. ลักษณะงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ท่านปฏิบัติ 
ท่านมีอ ิสระในการปฏิบัต ิงานและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

3.72 .874 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 3.83 .893 มาก  

 
จากตาราง 13 พบว่า ระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการกองทัพไทย ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ลักษณะงานที่ท่านปฏิบัติส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ  (�̅�=3.98, S.D.=.810) 
รองลงมา คือ ปริมาณงานที่ท่านได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชามีความเหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน (�̅�=3.90 , S.D.=.891 ) และข้อที ่มีค ่าเฉลี ่ยน้อยที ่ส ุด คือ  ลักษณะงานที ่ผู ้บ ังคับบัญชา
มอบหมายให้ท่านปฏิบัติ ท่านมีอิสระในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น (�̅�=3.72, 
S.D.=.847) 
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ตาราง 14  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ด้านความรับผิดชอบต่องาน 

 

ด้านความรับผิดชอบต่องาน 
ระดับความคิดเห็น     n = 342 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1.  งานที่ ผู้ บั งคับบัญชามอบหมาย ท่านสามารถ

ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 
4.21 .833 มากที่สุด 2 

2. ง านที่ ผู้ บั งคับบัญชามอบหมาย  ท่านมีอ านาจ
ในการตัดสินใจในงานนั้นอย่างเต็มท่ี 

3.73 .977 มาก 5 

3. ท่านมีการวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบ 
เพ่ือให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

4.21 .847 มากที่สุด 3 

4. งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ท่านเต็มใจและ
เสียสละปฏ ิบ ัต ิง าน ให ้ส า เ ร ็จล ุล ่ว ง  แม ้จะต ้อง
ป ฏ ิบ ัต ิง า น นอก เ วล าร าชกา ร  แล ะ ไม่ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทน 

4.16 .887 มากที่สุด 4 

5. ท่านเต็มใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน เพื่อปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลส าเร็จโดยถือว่าเป็นความส าเร็จของ
หน่วยงาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

4.35 .890 มากที่สุด 1 

เฉลี่ยรวม 4.13 .886 มากที่สุด  

 
จากตาราง 14 พบว่า ระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการกองทัพไทย ด้านความรับผิดชอบต่องาน  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด  

เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านเต็มใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ส าเร็จโดยถือว่าเป็นความส าเร็จของหน่วยงาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน (�̅�=4.35, S.D.=.890) รองลงมา คือ 
ท่านมีการวางแผน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบ เพ่ือให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
(�̅�=4.21, S.D.=.847) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ท่านมีอ านาจ
ในการตัดสินใจในงานนั้นอย่างเต็มท่ี (�̅�=3.73, S.D.=.977) 
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ตาราง 15  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ด้านความก้าวหน้าในงาน 

 

ด้านความก้าวหน้าในงาน 
ระดับความคิดเห็น     n = 342 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติมีส่วนส่งเสริม

ให้ท่านได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 
3.92 .971 มาก 3 

2. หน่วยงานของท่านให้การสนับสนุนและเปิดโอกาส
ให้ท่านสามารถได้พัฒนาความรู ้ ความสามารถ 
โดยการลาศึกษาต่อ 

4.16 .824 มากที่สุด 1 

3. หน่วยงานของท่านส่งเสริมให้ท่านได้รับการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 

4.08 .801 มากที่สุด 2 

4. หน่วยงานของท่านส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติ งาน เ พ่ือเลื่อน
ต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 

3.82 .829 มาก 4 

5. ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานมีส่วนส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น 

3.75 .918 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 3.94 .868 มาก  

 
จากตารา 15 พบว่า ระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการกองทัพไทย ด้านความก้าวหน้าในงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด หน่วยงานของท่านให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ท่านสามารถได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ โดยการลาศึกษาต่อ  (�̅�=4.16 , S.D.=.824 ) รองลงมา คือ หน่วยงานของท่าน
ส่งเสริมให้ท่านได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ (�̅�=4.08, S.D.=.801) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู ้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้
ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (�̅�=3.75, S.D.=.918) 
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4.4 ผลการสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 

 
การสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน

ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยการวิเคราะห์การถดถอย
แบบขั้นตอน โดยใช้องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นเกณฑ์ ส่วนปัจจัยด้านการเป็นบุคคลรอบรู้  ปัจจัย
ด้านการมีแบบแผนทางความคิด ปัจจัยด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ปัจจัยด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และ
ปัจจัยด้านการคดิอย่างเป็นระบบ ผลปรากฏดังตาราง 16 – 18 

 
ตาราง 16  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยใช้ตัวแปรปัจจัยเป็นตัวพยากรณ์องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 

 

source of variation ss df MS F 

regression 45.945 4 11.486 87.876 
residual 44.049 337 .131  

total 89.995 341   
 *P<.05 
 

จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า มีปัจจัยอยู่อย่างน้อยหนึ่งปัจจัยขององค์การ
แห่งการเรียนรู้ที่ส่ งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ 
จึงค านวณ หาค่าสัมประสิทธิ์พหุคูณ ค่าน้ าหนักส าคัญของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ รวมทั้งสร้างสมการ
พยากรณ์เชิงพหุ ดังแสดงในตาราง 17 – 18 

 

ตาราง 17  แสดงการค้นหาตัวแปรพยากรณ์ที่ใช้ในการพยากรณ์ ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  

ตัวแปรพยากรณ์ 
ค่าสหสัมพันธ์ 
เชิงพหุ (R) 

ค่าสัมประสิทธิ์แห่งการ
ก าหนด (R2) 

ค่าความแปรปรวน 
(F) 

sig 

X3 .546 .418 243.805 .000* 

X3, X1 .593 .480 156.771 .000* 

X3, X1, X4 .608 .501 113.069 .000* 

X3, X1, X4, X2 .615 .511 87.876 .000* 

*P<.05 
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จากตาราง 17 พบว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ตัวแปรพยากรณ์ (X) 
จ านวน 4 ปัจจัย  มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคูณตั ้งแต่ . 546 ถึง  . 615 นั ่นคือ  เมื ่อน า

องค์การแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (X3) เพียงด้านเดียวเข้าไปในสมการ จะมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .546 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับ .418 เมื่อเพ่ิมองค์การ

แห่งการเรียนรู้ ปัจจัยด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ (X1) เข้าไปในสมการ จะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

พหุคูณเท่ากับ .593 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับ .480 และเมื่อเพ่ิมองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ปัจจัยด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (X4 ) เข้าไปในสมการ จะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
เท่ากับ .608 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับ .501 ซึ่งรวมถึงการเพิ่มองค์การแห่งการ
เรียนรู้  ปัจจัยด้านการมีแบบแผนทางความคิด (X2) เข้าไปในสมการ จะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณเท่ากับ .615 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับ .511 ทั้งนี้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีวิสัยทัศน์
ร่วมกันด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการมีแบบแผนทางความคิด ส่วนด้าน
การคิดอย่างเป็นระบบไม่สามารถร่วมพยากรณ์ได้  
 
ตาราง 18  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
 

ตัวแปรพยากรณ์ 

ค่า
สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

(b) 

ค่าความ 

คลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 
(S.E.b) 

ค่าสัมประสิทธิ์ของ
ปัจจัยมาตรฐาน 

(bete) 

ค่าสถิติ 
(t) 

(constant) ค่าคงที่ (a) .983 .167  5.900 
ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (X3) .249 .049 .301 5.105 
ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ (X1) .187 .053 .197 3.505 
ด้านการมีแบบแผนทางความคิด (X2) .154 .060 .171 2.577 
ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (X4) .149 .055 .152 2.706 

R = .615, R2 = .511, S.E.est = .36154, F-change = 6.639,  p-value = .000* 
*P<.05  
 

ตาราง 18 องค์การแห่งการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน พบว่า ปัจจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มี 4 ปัจจัย 
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คือ ปัจจัยการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (X3) มีค่าเท่ากับ .249 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ (X1) 
มีค่าเท่ากับ .187 รวมถึงปัจจัยด้านการมีแบบแผนทางความคิด (X2) มีค่าเท่ากับ .154 และปัจจัย
ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (X4) มีค่าเท่ากับ .149 ตามล าดับ ส่งผลทางบวกต่อองค์การแห่งการเรียนรู้
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .615 ค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .511 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.est) เท่ากับ .36154 เมื่อพิจารณา
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ในภาพรวม พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (X3) 
ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ (X1) ด้านการมีแบบแผนทางความคิด (X2) และด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (X4) 
สามารถพยากรณ์องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ร้อยละ 51.10 องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  มีค่าสัมประสิทธิ์
ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .249, .187, .154 และ .149 ตามล าดับ มีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .301, .197, .171 และ .152 ตามล าดับ และมีค่าคงที่
ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (a) เท่ากับ .983 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 

สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ดังนี้ 
ý  = a+b1X1+b2X2+b3X3 b4X4 

ý = .983+.187X1+.154X2+.249X3+.149X4 

สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
�́� = b1X1+b2X2+b3X3+b4X4 

�́� = .197X1+.171X2+.301X3+.152X4 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล และน าค่าสถิติต่างๆ มาสร้างพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างาน

ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (X3) ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ (X1) ด้านการมีแบบแผนทางความคิด (X2) และ
ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (X4) สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ร้อยละ 51.10 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ส่วนด้านการคิดอย่างเป็นระบบ (X5) ไม่สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ 
 

4.5 ข้อเสนอแนะองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ทั้งนี้ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้ให้
ข้อเสนอแนะภาพรวม โดยน าเสนอในรูปแบบค าบรรยาย 
 

ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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1) ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ พบว่า บุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าจะต้องมีความสนใจและใฝ่หาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ จะต้องมี
ความต้องการจะเรียนรู้เพ่ือยกระดับความสามารถของตนเอง เพ่ือน าความรู้มาฝึกฝนเพ่ือพัฒนาให้เกิด
เป็นทักษะในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ส่วนบุคลากรอีกส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่าเป็นบุคคลรอบรู้เพียงพอแล้ว เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู่นั้นมากเพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วงตามแผนงานขององค์การ  

2) ด้านการมีแบบแผนทางความคิด พบว่า บุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย ส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่าบุคลากรในองค์การมีกลยุทธ์ในการปรับวิธีการท างาน 
สามารถใช้วิจารณญาณของตนเองในการปรับความคิดให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและองค์การ มีความตื่นตัว
ในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ มีการปรับทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เข้ากับ
เพ่ือนร่วมงาน ปรับความคิดเพ่ือให้มีวิธีการท างานที่ชัดเจนเพ่ือการตัดสินใจในสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
ทันต่อสถานการณ์ เพ่ือให้องค์การประสบผลส าเร็จ ส่วนบุคลากรอีกส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่าองค์การ 
มีการก าหนดหรือควบคุมความคิดของบุคลากรในองค์การมากเกินไป ไม่มีอิสระในการคิดและสร้างสรรค์
เมือ่เกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ด้วยตนเองมากนัก 

3) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน พบว่า บุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการ
กองทัพไทย มีความเห็นว่าบุคลากรในองค์การมีการเรียนรู้ร่วมกับสิ่งใหม่ๆ และมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมายขององค์การ มีความรักและผูกพัน มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน  
มีการร่วมมือกันปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้บุคลากรยังมีความเข้าใจในเป้าหมายของการท างาน
และหน้าทีข่องตนเอง พร้อมทั้งมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์การให้ก้าวหน้า 

4) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม พบว่า บุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย ส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่าบุคลากรในองค์การมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน มีความรักสามัคคีกัน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล  
มีระบบการท างานเป็นทีมเปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงานได้มีการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
ในการสร้างสรรค์งานร่วมกับผู้อื่น ได้มีโอกาสเรียนรู้การท างานเป็นทีมมุ่งพัฒนาวิธีการท างานต่างๆ 
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการท างานร่วมกัน ส่วนบุคลากรอีกส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่า บุคลากรบางกลุ่มไม่มีการเรียนรู้ร่วมกับ
ทีมงานมากนัก ไม่มีการน าความรู้หรือปัญหาที่เกิดจากการท างานมาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนร่วมงาน 
มักเก็บความรู้ที่ควรแบ่งปัน หรือปัญหาที่เกิดระหว่างการท างานไว้แค่ภายในกลุ่มๆ เดียว หรือเก็บไว้เพียง
คนเดียว 

5) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ พบว่า บุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการ
กองทัพไทย มีความคิดเห็นว่า บุคลากรในองค์การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร่วมมือกันในการพัฒนานโยบาย
และวางแผนการปฏิบัติงาน ยอมรับและก าหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานเพ่ือปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงแผนงานในแต่ละแผนก มีการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย
ตลอดเวลา โดยการวางแผน จัดระบบการท างานในองค์การอย่างชัดเจน มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 
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คิดวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ โดยที่ทุกคนในองค์การเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ และเต็มใจ
ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถของตนเอง 

ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) ด้านความส าเร็จของงาน พบว่า บุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย ส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่า บุคลากรในหน่วยงานสามารถท างานได้ประสบความส าเร็จ
และมีประสิทธิภาพ รู้จักวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานได้ มีการท างานด้วยความรวดเร็ว
และด้วยความเต็มใจจนงานที่รับผิดชอบส าเร็จได้อย่างรวดเร็วทันเวลา มีความภาคภูมิใจที่สามารถท างาน
ได้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ หากได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสม ท้าทาย  ตลอดจน
มีอิสระในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะท างาน ส่วนบุคลากรอีกส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่า  
งานที่ส าเร็จส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเพียงแค่งานด้านเอกสาร ส่วนการปฏิบัติจริงและออกมาเป็นผลงานนั้น
ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร 

2) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า บุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย ส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่า จะได้รับการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้
ก าลังใจ ความเชื่อถือ ยอมรับในความรู้ความสามารถ และการให้ก าลังใจโดยการยกย่องชมเชย
จากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเมื่อท างานประสบความส าเร็จ ส่วนบุคลากรอีกส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่า 
เมื่องานประสบความส าเร็จจะได้รับการยอมรับนับถือจากเพียงเพ่ือนร่วมงานบางส่วน มีบางส่วน
จะมีความอิจฉาริษยาเมื่อผู้ร่วมงานคนอื่นๆ ท างานได้ประสบความส าเร็จมากกว่าตน และยังมีบุคลากร
อีกบางส่วนมีความคิดเห็นว่า เมื่อท างานประสบความส าเร็จจะได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานเท่านั้น 
ส่วนผู้บังคับบัญชายังไม่ได้ให้ความยอมรับหรือไว้วางใจมากนัก ผู้บังคับบัญชามักจะให้ความไว้วางใจ
เพียงหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายเท่านั้น ไม่ค่อยให้ความไว้วางใจหรือยอมรับในตัวผู้ปฏิบัติงานจริงเท่าท่ีควร 

3) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ พบว่า บุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย ส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่า ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายงานให้รับผิดชอบเป็นงานที่มีคุณค่า
น่าสนใจ และท้าทายความสามารถ ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด และมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ตัดสินใจในงานที่ตนปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และมีอิสระในการท างาน ได้ร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาในงานนั้นๆ 
อย่างเต็มที่ ท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและมีขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงาน ท าให้ผลงาน
ที่ออกมามีประสิทธิภาพ ส่วนบุคลากรอีกส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่า ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายงาน
ไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถ หรือสายงานที่เรียนมา แต่มอบหมายงานมาตามต าแหน่งงานที่ว่างอยู่
เท่านั้น ท าให้ในบางครั้งเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดผลเสียกับตัวผู้ปฏิบัติงานเองและ
หน่วยงานนั้นๆ  

4)  ด้านความรับผิดชอบต่องาน พบว่า บุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย  ส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่า  เมื่อได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา
หรือเมื่อมีงานตามหน้าที่แล้วจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานนั้นให้ส าเร็จ โดยไม่ต้องมีการควบคุม
หรือตรวจสอบ เนื่องจากเห็นว่างานที่ปฏิบัตินั้นจะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ จึงท าให้เกิดจิตส านึก
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ที่ดีในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงตามหน้าที่ ตลอดจนแสวงหาวิธีการต่างๆ เพ่ือให้งานในหน้าที่ประสบ
ความส าเร็จในเวลาที่ก าหนด ส่วนบุคลากรอีกส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่า เพ่ือนร่วมงานบางกลุ่มหรือบางคน
ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบต่องาน ท าให้ในบางครั้งเกิดความล่าช้าจากงานที่ต้องเดิมตามสายงานเป็นขั้นตอน 
ท าให้เกดิผลกระทบกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ตามมาด้วย 

5) ด้านการความก้าวหน้าในงาน พบว่า บุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย ส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่า บุคลากรในองค์การได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น โดยการส่งไปอบรม ประชุม สัมมนา เกี่ยวกับความรู้ในหน้าที่ของตนท าให้
เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในงาน มีโอกาสได้รับรางวัลจากผล
การปฏิบัติงานที่คุณภาพจากผู้บังคับบัญชา ส่วนบุคลากรอีกส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่า งานที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายให้ปฏิบัตินั้นไม่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในงานหรือความก้าวหน้าในชีวิต
ราชการ เนื่องจากเป็นงานที่ไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความถนัด 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

 
บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 2) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และ 3) ศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้มาโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) ตามสัดส่วนของจ านวนประชากร ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 342 คน วิธีการศึกษาครั้งนี้
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ องค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ด้านการเป็น
บุคคลรอบรู้ 2) ด้านการมีแบบแผนทางความคิด 3) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
และ 5) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ที่มีผลต่อตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านความส าเร็จของงาน 
2) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4) ด้านความรับผิดชอบต่องาน และ 
5) ด้านความก้าวหน้าในงาน โดยใช้การหาค่านัยส าคัญทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple 
regression analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย สรุปได้ดังนี้ 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 63.16 ส่วนใหญ่มีอายุ 51 - 60 ปี จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.04 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 45.91 ส่วนใหญ่
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 36.55 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 
15,001 – 20,000 บาท จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 29.53 และส่วนใหญ่มีระดับชั้นยศเป็นนายทหารประทวน 
จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 65.20 
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5.1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย  

ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน 
และระดับมาก 2 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม รองลงมา คือ 
ด้านการมีแบบแผนทางความคิด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
1) ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด คือ ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติอย่างจริงจัง 
รองลงมา คือ ท่านเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น สนใจ ใฝ่หา และมีความตั้งใจที่จะเพ่ิมพูนความรู้  
ความสามารถของตนเอง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านเป็นผู้ที่น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่ได้รับ
จากการประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย อภิปราย มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

2) ด้านการมีแบบแผนทางความคิด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ท่านเป็นผู้ที่ยินดีรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้อ่ืนที่มีความแตกต่าง
จากท่าน เพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ท่านสามารถปรับเปลี่ยนแนวความคิด วิธีการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านเป็นผู้ที่คิด พิจารณา 
ทบทวน ไตร่ตรอง โดยหาข้อมูลประกอบในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

3) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ท่านปฏิบัติงานโดยยึดถือเป้าหมายของหน่วยงานเป็นหลัก รองลงมา คือ ท่านยอมรับวิสัยทัศน์
ของหน่วยงาน และน ามาก าหนดเป็นเป้าหมายและทิศทางในการปฏิบัติงานของตนเอง และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ท่านสามารถบอกเล่าถึงวิสัยทัศน์ของหน่วยงานให้กับบุคคลภายนอกฟังได้อย่างเข้าใจ และ
มองเห็นภาพว่าหน่วยงานจะเป็นอย่างไรในอนาคต 

4) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมงาน และ
มักน าเอาความคิดเห็นที่แตกต่างของแต่ละคนมาใช้สร้างทีมงานให้เข้มแข็ง  รองลงมา คือ ท่านเป็นผู้ที่มี
ความมุ่งมั่น และยึดมั่นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทีมงาน และของหน่วยงานอย่างกระตือรือร้น และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้เพ่ือนร่วมงานได้น าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

5) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านตระหนักเสมอว่าการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบหรือเป็นขั้นตอน จะไม่ท าให้
เสียเวลาในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ท่านมีการวางแผนงานก่อนจะปฏิบัติงานเสมอ และปฏิบัติงาน
อย่างมีขั้นตอน จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังอย่างเป็นระบบ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านสามารถ
ปรับเปลี่ยนภารกิจตามสถานการณ์ เพ่ือที่จะสามารถบรรลุผลในงานที่ก าลังปฏิบัติ 
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5.1.3 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย  

ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 2 ด้าน และระดับมาก 3 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความรับผิดชอบต่องาน 
รองลงมา คือ ด้านความส าเร็จของงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
1) ด้านความส าเร็จของงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านสามารถปฏิบัติงานส าเร็จ บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนการปฏิบัติงาน
ของตนเอง รองลงมา คือ ท่านปฏิบัติงานตามแผนขององค์การที่ก าหนดไว้ ท าให้งานนั้นประสบผลส าเร็จ 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผลงานของท่านเกิดจากความร่วมมือของคนในองค์การ และเครือข่าย
ที่เก่ียวข้อง 

2) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องยอมรับในตัวของท่าน รองลงมา คือ ผลงานของท่านเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือนร่วมงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้รับรางวัล
จากผู้บังคับบัญชา เนื่องมาจากผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่น เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

3) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ลักษณะงานที่ท่านปฏิบัติส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ รองลงมา คือ ปริมาณงาน
ที่ท่านได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชามีความเหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ลักษณะงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ท่านปฏิบัติ ท่านมีอิสระในการปฏิบัติงานและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

4) ด้านความรับผิดชอบต่องาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านเต็มใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จโดยถือว่าเป็น
ความส าเร็จของหน่วยงาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รองลงมา ท่านมีการวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระบบ เพ่ือให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ งานที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย ท่านมีอ านาจในการตัดสินใจในงานนั้นอย่างเต็มที่ 

5) ด้านความก้าวหน้าในงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ หน่วยงานของท่านให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ท่านสามารถได้พัฒนาความรู้  
ความสามารถ โดยการลาศึกษาต่อ รองลงมา คือ หน่วยงานของท่านส่งเสริมให้ท่านได้รับการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บังคับบัญชา และ
เพ่ือนร่วมงานมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
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5.1.4 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรองค์การแห่งการเรียนรู้ทีมี่อ านาจพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ ด้านด้านการมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน (X3) ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ (X1) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (X4) และด้านการมีแบบแผน
ทางความคิด (X2) สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย (y) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้งสี่ร่วมกันพยากรณ์
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  ได้ร้อยละ 
51.10 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.est) เท่ากับ .36154 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
�́� = .983+.187X1+.154X2+.249X3+.149X4 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
�́� = .197X1+.171X2+.301X3+.152X4 

 

5.2 อภิปรายผล 
 

จากการวิจัยเรื่อง องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายดังนี้ 

5.2.1. ผลการศึกษาระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย  

ผลการศึกษา ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งองค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ 
2) ด้านการมีแบบแผนทางความคิด 3) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
5) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สามารถสะท้อนความคิดเห็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ดังที่ ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ 
(Peter M. Senge, 1990, p. 3) ได้เสนอแนวความคิดของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ออกเป็น 5 ประการ 
ในหนังสือเรื่องวินัย 5 ประการ พ้ืนฐานองค์การแห่งการเรียนรู้ (the fifth discipline) ซึ่งเป็นแนวทางหลักใน
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ที่จะผลักดันและสนับสนุนให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ขึ้น 
ประกอบด้วย ความรอบรู้แห่งตน (personal mastery) แบบแผนความคิด (mental model) การมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน (shared vision) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (team learning) และการคิดอย่างเป็นระบบ (systems 
thinking) รวมถึง เก็ปฮาร์ท และคณะๆ (Gephart, et al., 1996, pp. 35-45) ได้อธิบายว่า องค์การ
แห่งการเรียนรู้ควรมีลักษณะที่ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับของระบบภายใน
องค์การ มีการสร้างองค์ความรู้และมีการแบ่งปันความรู้ สนับสนุนการคิดอย่างเป็นระบบ สร้างวัฒนธรรม
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การเรียนรู้ และยึดคนเป็นศูนย์กลาง ค านึงถึงความเป็นปกติสุข มีส่วนให้กับองค์การและได้รับการพัฒนาไปด้วย 
หรือแม้แต่ วิจารณ์ พานิช (2550, หน้า 167) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นองค์การ
ที่ท างาน ผลิตผลงานไปพร้อมๆ กับเกิดการเรียนรู้ สั่งสมความรู้ และสร้างความรู้จากประสบการณ์ในการท างาน 
พัฒนาวิธีท างาน และระบบงานขององค์การไปพร้อมๆ กัน ผลลัพธ์ขององค์การแห่งการเรียนรู้ คือ ผลงาน
ตามภารกิจที่ก าหนด การสร้างศาสตร์หรือสร้างความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจขององค์การนั้น 
รวมทั้งการสร้างคน ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การหรือมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์การจะเกิดการเรียนรู้  
เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยอาศัยการท างานเป็นฐานองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยหลักส าคัญ 
5 ประการ คือ การคิดเชิงระบบ การเป็นบุคคลรอบรู้ การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และ
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  

ทั้งนี้เนื่องจากผลการศึกษา ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ อาภาพร เพชรศรีสม 
(2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9  
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
มีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน คือ ความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคิด  
การคิดอย่างเป็นระบบ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และการเรียนรู้เป็นทีม  2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทั้ง 4 ปัจจัย ได้แก่โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น า และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของการประปา
ส่วนภูมิภาคเขต 9 3) ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่
เป็นปัญหาด้านบุคลากร เช่น บุคลากรยังขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ยังยึดติดอยู่กับความคิดเดิม 
ขาดความสามัคคีในการท างานเป็นทีม และบุคลากรมีไม่เพียงพอกับภาระงานท าให้ไม่มีเวลาในการพัฒนา
ตนเอง ส่วนปัญหาอ่ืนๆ เช่น ยังไม่มีแหล่งเก็บข้อมูลหรือแหล่งความรู้ที่ชัดเจน และช่องทางในการเผยแพร่
ความรู้มีจ ากัด รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ยังเป็นระบบเก่าประสิทธิภาพต่ า และไม่เพียงพอต่อการใช้
ในการเรียนรู้ และยังสอดคล้องกับ สุพจน์ วงศ์ทองดี (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  1) พฤติกรรม
ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือ 
ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน และด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนอยู่ในระดับ
ต่ าสุด 2) ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา 
คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และด้านรูปแบบวิธีคิด อยู่ในระดับต่ าสุด 3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ทิศทางบวก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับ วิชิต แสงสว่าง (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
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การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
โครงสร้างเชิงเส้น ผลการศึกษาวิจัยพบว่า องค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบ คือ การคิดเชิงระบบ  
การเป็นบุคคลรอบรู้ การมีแบบแผนความคิด การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การปรับเปลี่ยนองค์การ และการใช้
เทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบส าคัญของรูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบโครงสร้างเชิงเส้น พบว่า องค์ประกอบของโมเดลองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าไค-สแควร์เท่ากับ 48.49 และไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (p-value =.0643) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .98 และค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .92 ส่วนค่ามาตรฐานดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่าง
โดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ .035 ค่ามาตรฐานค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองส่วนที่เหลือ (SRMR) 
เท่ากับ .014 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีค่าเป็นบวกทุกค่า โดยองค์ประกอบที่มีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานสูงสุด คือ การมีแบบแผนความคิด และ
มีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ทุกค่า แสดงว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ จึงสรุปได้ว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลประจักษ์ในระดับดี ซึ่งผลการวิจัยท าให้ได้องค์ประกอบ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 6 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย 
และ 79 ตัวบ่งชี้ 

5.2.2 ผลการศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  

ผลการศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ระดับมากที่สุดประกอบด้วย 
ด้านความรับผิดชอบต่องาน และด้านความส าเร็จของงาน และส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ประกอบด้วย ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
สามารถสะท้อนความความคิดเห็นระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย ดังที่ สถิต ค าลาเลี้ยง (2544, หน้า 18-19) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานว่า ประกอบด้วยปัจจัยควบคุมได้โดยฝ่ายบริหาร  ได้แก่ 1) ความมั่นคง 
2) รายได้ 3) สวัสดิการ 4) โอกาสก้าวหน้าในงาน 5) สภาพการท างาน 6) ผู้ร่วมงาน 7) ความรับผิดชอบ 
8) การจัดการ และยังรวมถึงการสะท้อนความคิดเห็นของ เฮอร์ซเบอร์ก มัสเนอร์ และซไนเดอร์แมน 
(Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959, pp. 113-115) ได้ท าการวิจัยเพ่ือพิสูจน์ทฤษฎีของเขาที่ว่า 
มนุษย์มีความปรารถนา 2 ประการ ประการหนึ่ง คือ ความปรารถนาที่จะขจัดทุกข์ทางร่างกายทั้งหลาย
ให้หมดไป เช่น ความหิว ความเดือดร้อนทางสุขภาพ และความทารุณของดินฟ้าอากาศ ประการที่สอง คือ
ความปรารถนาในความสุขทางใจ เช่น ความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงาน การเป็นที่ยอรับนับถือ
ของคนทั่วไป ชีวิตที่เจริญก้าวหน้า เป็นต้น ตัวอย่างประกอบที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย วิศวกร และ
นักบัญชีของบริษัทแห่งหนึ่งที่เมืองพิทส์เบอร์ก จ านวน 200 คน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เพ่ือหาค าตอบว่า 
สถานการณ์อย่างไรที่ท าให้วิศวกร และนักบัญชีมีความพึงพอใจในการท างานมากขึ้ นหรือน้อยลง และ
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ถามความเห็นของประชากรเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ที่จะท าให้เขามีความรู้สึกที่ดีและไม่ดีต่อผลงานของเขา 
และผู้สัมภาษณ์ยังให้วิศวกร และนักบัญชีตอบด้วยว่า ความรู้สึกพึงพอใจและไม่พึงพอใจในผลงานนั้น
มีผลถึงการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความเป็นอยู่ของคนหรือไม่ ผลการวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานแตกต่างกัน และไม่มีความสัมพันธ์กันเลย องค์ประกอบ
ที่ช่วยให้เกิดความพึงพอใจในการท างานนั้นมีลักษณะสัมพันธ์กับเรื่องของงานโดยตรง เรียกว่า ปัจจัยจูงใจ 
(motivation factors) ขณะเดียวกันองค์ประกอบซึ่งมักจะน ามาซึ่งความไม่พอใจในงานและหน้าที่ป้องกัน 
หรือจ าเป็นเบื้องต้น ไม่ให้เกิดการท้อถอยไม่อยากท างานเรียกว่า ปัจจัยจ าเป็นเบื้องต้น (hygiene factors) 
ซ่ึงปัจจัยจูงใจ หมายถึง องค์ประกอบที่ช่วยเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีเจตคติต่องานทางด้านบวก เป็นตัวกระตุ้น
ให้บุคคลปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของงานโดยตรง
มี 5 ประการ คือ 1) ความส าเร็จของงาน (achievement) หมายถึง การที่คนท างานได้ส าเร็จเรียบร้อย
เป็นอย่างดี เกิดความรู้สึกพอใจ และปลาบปลื้มในผลส าเร็จของงานนั้น 2) การได้รับการยอมรับนับถือ 
(recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาจากเพื่อน หรือบุคคลในหน่วยงาน 
การยอมรับนี้จะอยู่ในรูปของการยกย่อง ชมเชย หรือการยอมรับในความรู้ ความสามารถ 3) ลักษณะของงาน 
(work itself) หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทาย หรือเป็นงาน
ที่สามารถท าได้โดยล าพัง 4) ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจาก
การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน และมีอ านาจในงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่  5) ความก้าวหน้า
ในต าแหน่งการงาน (advancement) หมายถึง การได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น การมีโอกาส
ได้ศึกษาต่อเพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยรวมถึง แมคคลีแลนด์ (McClelland, 1961, pp. 43-168) 
ได้จ าแนกความต้องการของบุคคลซึ่งน าไปสู่การท างานอย่างมีประสิทธิภาพไว้ 3 ประการ คือ 1) ความต้องการ
สัมฤทธิ์ผล (need for achievement) คือ ความต้องการความส าเร็จในสิ่งที่ตนมุ่งหวัง โดยบุคคลจะมีแรงจูงใจ
ในการท างานให้บรรลุความส าเร็จโดยที่เห็นว่างานนั้นไม่ยากล าบากเกินไปกว่าความสามารถที่บุคคลนั้น
จะกระท าได้ และมีแรงจูงใจในการแสวงหาความพึงพอใจจากความส าเร็จในงานนั้นๆ 2) ความต้องการ
ความสัมพันธ์ (need for relation) คือ ความต้องการที่จะร่วมมือกัน การมีความผูกพันในทางบวกต่อกัน
ของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ความอบอุ่นในมิตรภาพที่มีต่อกัน และยังรวมถึงความรู้สึกต่างๆ ที่มีต่อ
บุคคลอ่ืนด้วย 3) ความต้องการอ านาจบารมี (need for powers) คือ ความต้องการที่จะมีอิทธิผลเหนือ
บุคคลอ่ืน รวมถึงการที่บุคคลแสดงออกซึ่งความรู้สึกต่างๆ ต่อการมีอิทธิพลเหนือสถานการณ์เหล่านั้นด้วย 
เป็นต้น การแสดงความพอใจเมื่อได้รับชัยชนะ หรือการแสดงความโกรธเมื่อผิดหวัง นอกจากนั้นยั งได้แก่ 
ความต้องการในการใช้อิทธิพลในการปฏิบัติงาน เช่น การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การใช้อ านาจบังคับบัญชา 
การแสวงหาความเชื่อถือ  

ทั้งนี้เนื่องจาก ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมาก ซึ ่งสอดคล้องกับ      
ปริศนา พิมพา (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวม
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และรายด้านอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีจ านวน 6 ตัวแปร 
ได้แก่ ปัจจัยด้านความส าเร็จในการท างาน ปัจจัยด้านอ านาจในหน้าที่ในการท างาน ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการท างาน ปัจจัยด้านการนิเทศงาน ปัจจัยด้านภาวะการท างาน และปัจจัยด้านการยอมรับนับ
ถือ มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (SE.est) เท่ากับ 0.07770 โดยตัวแปรสามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ 
94.60 และยังสอดคล้องกับ เพ็ญแข แสวงดี (2557) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เซนเตอร์พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ ากัด ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) พนักงาน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เซนเตอร์พอยต์ 
ฮอสพิทอถิตี้ จ ากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ 
อยู่ในระดับมาก ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้า และ
ด้านความส าเร็จในการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน หรือปัจจัย
อนามัย ด้านนโยบายและการบริหาร อยู่ในระดับมาก ด้านสภาพการท างาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
และเพ่ือนร่วมงาน ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน และด้านโอกาสที่จะได้ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต 
อยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่าพนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต าแหน่งงาน อายุงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน เพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านนโยบายและการบริหาร พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ พนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างาน ทั้งนี้
ยังสอดคล้องกับ ศุภามาศ ศรีคราม (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ สังกัดส านักงานอัยการภาค 4 โดยศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานอัยการ และปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ 
ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ สังกัดส านักงานอัยการ
ภาค 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
โดยเรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะของงาน ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ 
ปัจจัยด้านความส าเร็จของงาน ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และปัจจัยด้านความก้าวหน้าในงาน 
2) ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ สังกัดส านักงานอัยการภาค 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ไปหาต่ าสุด ได้แก่ ด้านการเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมาย ด้านการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของรัฐ
และประชาชน ด้านการพัฒนาสมรรถนะองค์กรและบุคลากร ส่วนที่เหลืออีกหนึ่งด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และ 
3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ สังกัดส านักงานอัยการภาค 4 เรียงตามล าดับ
ความถี่สูงสุดไปหาต่ าสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เมื่อเกิดปัญหาในขณะปฏิบัติหน้าที่ พนักงานอัยการควรสามารถ
แก้ไขได้อย่างลุล่วง พนักงานอัยการควรมีความภาคภูมิใจในต าแหน่งหน้าที่การงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน และ
พนักงานอัยการควรมีอ านาจตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 
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5.2.3 ผลการศึกษา ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 

ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่ถูกเลือก ได้แก่ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (X3) 
ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ (X1) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (X4) และด้านการมีแบบแผนทางความคิด (X2) 
ตามล าดับ ทั้งนี้เป็นเพราะปัจจัยทั้ง 4 ด้าน เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้  
เป็นแนวทางหลักในการสร้างองค์การให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น เพื่อที่จะผลักดันและสนับสนุนให้เกิดองค์การ
แห่งการเรียนรู้ โดยส่งผลให้เกิดการเป็นบุคคลรอบรู้ ซึ่งบุคคลหรือสมาชิกขององค์การเป็นรากฐานขององค์การ
แห่งการเรียนรู้ บุคคลที่มีความเป็นเลิศ มีความใฝ่รู้จะสามารถเพิ่มความสามารถในการสร้างสรรค์
งานที่เขาต้องการได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแบบแผนทางความคิด ซึ่งเป็นความเข้าใจของคนที่มีต่อองค์การ
ของตนเอง ความคิดของคนนั้นเป็นสิ่งส าคัญและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของคน การมีแบบแผน
ความคิดนี้จะเป็นพื้นฐานของวุฒิภาวะทางอารมณ์ และจะมีผลถึงความเข้าใจต่องาน หรือกิจกรรมใดๆ 
ในแง่มุมต่างๆ อีกทั้งการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันนั้น องค์การและบุคลากรต้องมีวิสัยทัศน์ที่ตนเองต้องการ
เพ่ือคาดหมายสิ่งที่จ าเป็นต้องเรียนรู้และไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการ และต้องพัฒนากลยุทธ์มุ่งสู่การบรรลุ
เป้าหมาย ท าให้การเรียนรู้สามารถน าองค์การไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดขึ้น รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมองค์การ
ที่อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่สมาชิกทุกคน และเป็นองค์การที่ปฏิรูปทีมงานอย่างต่อเนื่อง โดยสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีและกระตุ้นทุกคนให้เรียนรู้ ดังที่ ไมเคิล เจ มาร์ควอร์ท (Michael J. Marquardt, 
1996, p. 153) สนับสนุนว่า การเรียนรู้ของบุคลากรจะเป็นจุดเริ่มต้น คนในองค์การจะต้องให้ความส าคัญ
กับการเรียนรู้ฝึกฝน ปฏิบัติ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ( lifelong learning) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของตนเองอยู่เสมอ ส่วนลือชัย พันธ์เจริญกิจ (2540, หน้า 13-14) ได้อธิบายว่า การมีแบบแผนความคิด
เป็นการที่บุคคลในองค์การรับรู้และเข้าใจงานที่ท าแบบองค์รวม สามารถเชื่อมโยงต าแหน่งที่ตนอยู่กับ
ภาพรวมทั้งหมดได้ ท าให้เกิดความกระจ่างกับรูปแบบความคิด ความเชื่อที่ดีมีผลต่อการตัดสินใจ และ
การกระท าของตน เพ่ือพัฒนาความคิด ความเชื่อให้สอดคล้องกับความแปรเปลี่ยนไปของโลก ไม่ยึ ดติดกับ
ความเชื่อเก่าๆ ที่ล้าสมัยไปแล้ว และปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter M. Senge, 1990, p. 3) กล่าวว่า การมีวิสัยทัศน์
ร่วมกันเป็นวิธีการท าให้แต่ละคนเกิดวิสัยทัศน์ การหัดให้คนคิดมองไปข้างหน้า มองอนาคต สร้างสถานการณ์
จ าลองแบบต่างๆ คิดว่าผลท่ีดี ผลที่เสีย ผลแบบกลางๆ น่าจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไร แต่ละทางมีทางแก้ไขอย่างไร 
ความคิดเช่นนี้ควรแฝงเข้าไปในกลุ่มการท างานให้ตัดสินใจร่วมกัน อีกทั้งเพดเลอร์ เบอร์กอย และบอยเดล 
(Pedler, Burgoyne & Boydell, 1988, p. 145) เรียกองค์การแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นบริษัทแห่งการเรียนรู้ 
ได้ให้ความหมายว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ องค์การที่อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่สมาชิกทุกคน 
และเป็นองค์การที่ปฏิรูปตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีและกระตุ้นทุกคน
ให้เรียนรู้ รวมทั้งยังต้องสร้างและค านึงถึงความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ 
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .  615 ค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .511 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.est) เท่ากับ .36154 ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว 
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สามารถท านาย องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ร้อยละ 51.10 

จากผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรทั้ง 5 ปัจจัย ขององค์การแห่งการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ ด้านการมีแบบแผนทางความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 
4 ปัจจัย ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
คือ ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ ด้านการมีแบบแผนทางความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และด้านการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนปัจจัยด้านการคิดอย่างเป็นระบบไม่สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ได้ 

   

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากการศึกษา องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ผลการวิจัย พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  
การด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน และระดับมาก 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเป็น
บุคคลรอบรู้ ด้านการมีแบบแผนทางความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และ
ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถร่วมกันพยากรณ์องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ ด้านการมีแบบแผนทางความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน และด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ส่วนด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่สามารถร่วมพยากรณ์ได้ ดังนั้น
ผลการวิจัยเล่มนี้จะสามารถช่วยในการพัฒนา ก าหนดนโยบาย และการวางแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับองค์การ
แห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย ได้เป็นอย่างดีควรด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1) องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน และระดับมาก 2 ด้าน ผู้วิจัยจึงใคร่ขอเสนอแนะการน า
ผลการวิจัยไปใช้ โดยผลการวิจัยของแต่ละด้าน ซึ่งท าการเลือกข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับที่ 3 ถึงอันดับที่ 5 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปุรงแก้ไของค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย ต่อไป 

(1) ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย ควรเป็นผู้ที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และควรน าความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และ
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ความส าเร็จของหน่วยงาน รวมถึงจะต้องผู้ที่น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่ได้รับจากการประชุม อบรม 
สัมมนา บรรยาย อภิปราย มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

(2) ด้านการมีแบบแผนทางความคิด ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย ควรที่จะสามารถปรับปรุงและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่ก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และคิดอยู่เสมอว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานไม่ใช่อุปสรรค
แต่เป็นโอกาสที่เปิดสร้างผลงาน รวมถึงควรที่จะเป็นผู้ที่คิด พิจารณา ทบทวน ไตร่ตรอง โดยหาข้อมูล
ประกอบในการพัฒนาการปฏิบัติงาน  

(3) ด้านการมีว ิส ัยทัศน์ร ่วมกัน  ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย ควรมีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และ
ควรที่จะรู้ดีว่าจะท าอย่างไรเพ่ือที่จะท าให้วิสัยทัศน์ของหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จ โดยไม่ติดกับสถานการณ์
แวดล้อมในปัจจุบันหรืองบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด รวมทั้งสามารถบอกเล่าถึงวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
ให้กับบุคคลภายนอกฟังได้อย่างเข้าใจ และมองเห็นภาพว่าหน่วยงานจะเป็นอย่างไรในอนาคต 

(4) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย ควรที่จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพ่ือนร่วมงานในหลายรูปแบบ เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบุคลากรในองค์การและทีมงานควรน าเอาข้อผิดพลาด
จากการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น รวมถึงมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือเผยแพร่
ให้เพ่ือนร่วมงานได้น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

(5) ด้านการคิดอย่าง เป็นระบบ  ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานควรที่จะสามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหา
ด้วยการเชื่อมโยงเหตุและผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงความส าเร็จของหน่วยงานของนั้น
ควรที่จะเกิดจากการรวมพลังความคิดของทุกคนในหน่วยงาน ทีมงาน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง
ยังควรที่จะสามารถปรับเปลี่ยนภารกิจตามสถานการณ์ เพ่ือที่จะสามารถบรรลุผลในงานที่ก าลังปฏิบัติ 

2) ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน และระดับมาก 3 ด้าน ผู้วิจัยจึงใคร่ขอเสนอแนะ
การน าผลการวิจัยไปใช้ โดยผลการวิจัยของแต่ละด้าน ซึ่งท าการเลือกข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับที่ 3 ถึงอันดับที่ 5 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปุรงแก้ไขประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย ต่อไป 

(1) ด้านความส าเร็จของงาน ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย เมื่อมีการปรับเปลี่ยนภารกิจจะต้องสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเวลา และ
เหตุการณ์ อีกทั้งผลงานของทุกคนในองค์การนั้นควรเกิดจากความร่วมมือของคนในองค์การ และเครือข่าย
ที่เก่ียวข้อง 

(2) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย ควรที่จะสามารถให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
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ซึ่งความคิดเห็นนั้นได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน รวมถึงเพ่ือนร่วมงานได้มีการน า
คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การไปใช้ในการปฏิบัติงาน และให้เพื่อนร่วมงานช่วยแนะน า
ในประเด็นการปฏิบัติงานที่มีปัญหา อีกทั้งบุคลากรในองค์การควรได้รับรางวัลจากผู้บังคับบัญชา
หากมผีลการปฏิบัติงานที่ดีเด่น เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

(3) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถให้บุคลากรในองค์การปฏิบัติ 
และลักษณะงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติควรมีความท้าทาย และก่อให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิต
ราชการ รวมถึงผู้บังคับบัญชาควรให้อิสระในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

(4) ด้านความรับผิดชอบต่องาน  ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา ควรสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ตามเวลาที่ก าหนด และเต็มใจและเสียสละปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง แม้จะต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
และไม่ได้รับค่าตอบแทน รวมถึงงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้บุคลากรในองค์การได้ท านั้น
ควรที่จะให้บุคลากรผู้นั้นมีอ านาจในการตัดสินใจในงานนั้นอย่างเต็มที่ 

(5) ด้านความก้าวหน้าในงาน ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้บุคลากรในองค์การปฏิบัติควรมีส่วนส่งเสริมให้บุคลากร
ในองค์การได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้น และหน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เพ่ือเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น อีกท้ังผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน
ควรมีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์การไดม้ีโอกาสเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร

ในหน่วยงานอ่ืนๆ ภายในกองบัญชาการกองทัพไทย แล้วน ามาเปรียบเทียบ เพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัย
ให้ดียิ่งขึ้น 

2) ควรศึกษาวิจัยความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานอ่ืนๆ ภายในกองบัญชาการ
กองทัพไทย เพ่ือจะได้มุมมอง และภาพรวมขององค์การแห่งการเรียนรู้ และความคาดหวังต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานที่ตรงกับความต้องการในปัจจุบัน 

3) ควรมีการศึกษาวิจัยสาเหตุปัญหาต่างๆ ของประสิทธิภาพการท างาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานที่ดียิ่ งขึ้น สร้างหน่วยงานให้มีองค์ความรู้ที่ เหมาะสม เพ่ือให้หน่วยงาน
เกิดความเข้มแข็ง 

4) ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการท าวิจัยเชิงปริมาณ เพราะจะท าให้ทราบถึง
ประเด็นที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณอาจไม่สามารถให้ค าตอบได้อย่างชัดเจนครบถ้วนเท่าที่ควร 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเครื่องมือเพือ่การวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. พระมหากฤษณ์ธนินต์  เสฏฺฐเมธี,ดร. หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์  

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. ดร.ธนบดี ฐานะชาลา ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3. ดร.กิตติวงค์ สาสวด      อาจารย์ประจ า      
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4. ดร.ภูริวัจน์ รักษ์ธนอนันต์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรวุฒิ อนุสรณ์นรการ   อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

145 

 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

146 

 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

147 

 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

148 

 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

149 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
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รายชื่อหน่วยงาน สังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย เพ่ือด าเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง 

1. กองบังคับการ  
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

2. ส านักงานพัฒนาภาค 1 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

ต าบลท่าถ่าน อ าเภอพนมสารคาม    
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3. ส านักงานพัฒนาภาค 2 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

ต าบลโนนสูง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี   

4. ส านักงานพัฒนาภาค 3 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ  
จังหวัดเชียงใหม่ 

5. ส านักงานพัฒนาภาค 4 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

ต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน  
จังหวัดพัทลุง 

6. ส านักงานพัฒนาภาค 5 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

ต าบลภูหลวง อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

7. ส านักงานทหารพัฒนา 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

8. ส านักงานสนับสนุน 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

9. หน่วยพัฒนาการพิเศษ 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

ซอยลาดปลาเค้า 63 แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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ฉบับที่  

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 

 

ค าชี้แจง : 1. แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการกองทัพไทย 

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการกองทัพไทย 

 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน

ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 

 2. โปรดตอบแบบสอบถามในแต่ละตอน โดยใช้เครื่องหมาย  ในช่องว่าง  ของแต่ละหัวข้อ 

หรือกรอกข้อมูลลงในช่องว่างที่จัดเตรียมไว้ให้ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง หรือตรงกับความคิดเห็นของท่าน

มากที่สุด เพียงค าตอบเดียว 

 3. โปรดให้ความคิดเห็นทุกข้อ เพราะถ้าหากขาดข้อหนึ่งข้อใดจะท าให้แบบสอบถามนี้ไม่สมบรูณ์

และไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 4. ข้อมูลที่ท่านได้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับและไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน

ทัง้สิ้น 

 5. ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามใน

การวิจัยในครั้งนี้ 

         

                  จ่าสิบเอก กิตติคุณ ฐิตโสมกุล 

      นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   กรุณาท าเครื่องหมาย    ใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน  

 1. เพศ 

   1) ชาย     2) หญิง 
 2. อายุ 

   1) 20-30 ป ี    2) 31-40 ป ี

   3) 41-50 ปี    4) 51-60 ปี 
 3. ระดับการศึกษา 

   1) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  2) อนุปริญญา/ปวส. 

   3) ปริญญาตรี    4) สูงกว่าปริญญาตรี 
 4. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

   1) น้อยกว่า 3 ปี    2) 3-10 ปี     

   3) 11-15 ปี    4) 16-20 ปี   

   5) มากกว่า 20 ปี  
 5. รายได้/เดือน   

   1) ต่ ากว่า 10,000 บาท   2) 10,000 - 15,000 บาท 

   3) 15,001 - 20,000 บาท   4) 20,001 - 25,000 บาท  

   5) 25,001 - 30,000 บาท   6) สูงกว่า 30,000 บาท 
 6. ระดับชั้นยศ 

   1) นายทหารชั้นสัญญาบัตร 

   2) นายทหารชั้นประทวน 

   3) พนักงานราชการ/ลูกจ้าง 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย 
ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อค าถามและพิจารณาว่าข้อความใดตรงกับสภาพความเป็นจริงในหน่วยงานของท่าน
มากที่สุดแล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงเพียง 1 ช่องเท่านั้นในแต่ละข้อและกรุณา
ตอบแบบสอบถามทุกข้อ ระดับคะแนนและมาตรวัด 
  1   หมายถึง เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยูใ่นระดับน้อยที่สุด 
  2   หมายถึง เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยูใ่นระดับน้อย 
  3   หมายถึง เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
  4   หมายถึง เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
  5   หมายถึง เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ข้อที่ องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ 

5 4 3 2 1 
 1. ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ 

1. ท่านเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น สนใจ ใฝ่หา และ 
มีความตั้งใจที่จะเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของตนเอง 

     

2. ท่านเป็นผู้ที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานกับ
เพ่ือนร่วมงานเสมอ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

     

3. ท่านน าความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย และความส าเร็จของหน่วยงาน 

     

4. ท่านเป็นผู้ที่น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่ได้รับจาก 
การประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย อภิปราย มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

     

5. ท่ านมี ค ว ามมุ่ ง มั่ นที่ จ ะ พัฒนาตน เอ ง ให้ มี ค ว าม รู้
ความสามารถในงานที่ปฏิบัติอย่างจริงจัง 

     

 2. ด้านการมีแบบแผนทางความคิด 

1. ท่านเป็นผู้ที่ยินดีรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
ของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากท่าน เพ่ือการพัฒนา 
การปฏิบัติงาน 

     

2. ท่านเป็นผู้ที่คิด พิจารณา ทบทวน ไตร่ตรอง โดยหาข้อมูล
ประกอบในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
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ข้อที่ องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ 

5 4 3 2 1 
3. ท่านสามารถปรับเปลี่ยนแนวความคิด วิธีการปฏิบัติงาน

ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน 
     

4. ท่านคิดอยู่เสมอว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง 
การปฏิบัติงานไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็นโอกาสที่เปิดให้ท่าน
สร้างผลงาน 

     

5. ท่านสามารถปรับปรุงและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีก าลังเผชิญ 
อยู่ในปัจจุบัน 

     

 3. ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน      
1. ท่านมีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

ของหน่วยงาน 
     

2. ท่านยอมรับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และน ามาก าหนดเป็น
เป้าหมายและทิศทางในการปฏิบัติงานของตนเอง 

     

3. ท่านปฏิบัติงานโดยยึดถือเป้าหมายของหน่วยงานเป็นหลัก      
4. ท่านสามารถบอกเล่าถึงวิสัยทัศน์ของหน่วยงานให้กับ

บุคคลภายนอกฟังได้อย่างเข้าใจ และมองเห็นภาพว่า
หน่วยงานจะเป็นอย่างไรในอนาคต 

     

5. ท่านรู้ดีว่าจะท าอย่างไรเพ่ือที่จะท าให้วิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานบรรลุผลส าเร็จ โดยไม่ติดกับสถานการณ์
แวดล้อมในปัจจุบัน และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

     

 4. ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม      
1. ท่านเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น และยึดมั่นที่จะเข้าร่วมกิจกรรม

ต่างๆ ของทีมงาน และของหน่วยงานอย่างกระตือรือร้น 
     

2. ท่ า น แ ล ะ ที ม ง า น น า เ อ า ข้ อ ผิ ด พ ล า ด จ า ก การ
ปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

     

3. ท่านเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับเพ่ือนร่วมงาน และมักน าเอาความคิดเห็นที่แตกต่าง
ของแต่ละคนมาใช้สร้างทีมงานให้เข้มแข็ง 
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ข้อที่ องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ 

5 4 3 2 1 
4. ท่านมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพ่ือนร่วมงานในหลาย

รูปแบบ เ พ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของท่านให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

     

5. ท่านมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้เพ่ือน
ร่วมงานได้น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

     

 5. ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ      
1. ท่านมีการวางแผนงานก่อนจะปฏิบัติงานเสมอ และ

ปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอน จัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง
อย่างเป็นระบบ 

     

2. เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ท่านสามารถวิเคราะห์
ปัญหา และแก้ไขปัญหาด้วยการเชื่อมโยงเหตุและผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

3. ท่านสามารถปรับเปลี่ยนภารกิจตามสถานการณ์ เพ่ือที่จะ
สามารถบรรลุผลในงานที่ก าลังปฏิบัติ 

     

4. ความส าเร็จของหน่วยงานของท่าน เกิดจากการรวมพลัง
ความคิดของท่าน ทุกคนในหน่วยงาน และเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

     

5. ท่านตระหนักเสมอว่าการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบหรือ
เป็นขั้นตอน จะไม่ท าให้เสียเวลาในการปฏิบัติงาน 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย 
ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อความและพิจารณาว่าข้อความใดตรงกับสภาพความเป็นจริงในหน่วยงานของท่าน
มากที่สุด แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงเพียง 1 ช่องเท่านั้นในแต่ละข้อ และกรุณา
ตอบแบบสอบถามทุกข้อ ระดับคะแนนมาตรวัด 
  1 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดับน้อยที่สุด    
  2 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดับน้อย   
  3 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 
  4 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดับมาก  
  5 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 

ข้อ ประสิทธิภาพการท างาน 
ระดับประสิทธิภาพการท างาน 
5 4 3 2 1 

 1. ด้านความส าเร็จของงาน      
1. ท่านสามารถปฏิบัติงานส าเร็จ บรรลุผลตามเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ตามแผนการปฏิบัติงานของตนเอง 
     

2. ท่านสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ให้ส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเวลาและเหตุการณ์ 

     

3. เมื่อมีการปรับเปลี่ยนภารกิจ ท่านสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

4. ผลงานของท่านเกิดจากความร่วมมือของคนในองค์การ และ
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

     

5. ท่านปฏิบัติงานตามแผนขององค์การที่ก าหนดไว้ ท าให้งาน
นั้นประสบผลส าเร็จ 

     

 2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ      
1. ผลงานของท่านเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชา  

เพ่ือนร่วมงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
     

2. ท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และบุคคลที่เก่ียวข้องยอมรับ 
ในตัวของท่าน 
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ข้อ ประสิทธิภาพการท างาน 
ระดับประสิทธิภาพการท างาน 
5 4 3 2 1 

3. ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้รับรางวัลจากผู้บังคับบัญชา 
เนื่องมาจากผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่น เพื่อเป็นขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

     

4. ท่านสามารถให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน และความคิดเห็นนั้นได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

     

5. เพ่ือนร่วมงานของท่านได้น าคู่มือการปฏิบัติงานของท่านไปใช้
ในการปฏิบัติงาน และให้ท่านช่วยแนะน าในประเด็นการ
ปฏิบัติงานที่มีปัญหา 

     

 3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ      
1. ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ 

ความสามารถให้ท่านปฏิบัติ 
     

2. ลักษณะงานที่ท่านปฏิบัติส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ      
3. ปริมาณงานที่ท่านได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชามีความ

เหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     

4. ลักษณะงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ท่านปฏิบัติมีความ
ท้าทาย และก่อให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตราชการ 

     

5. ลักษณะงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ท่านปฏิบัติ ท่านมี
อิสระในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

     

 4. ด้านความรับผิดชอบต่องาน      
1. งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ท่านสามารถปฏิบัติงานได้

ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 
     

2. งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ท่านมีอ านาจในการตัดสินใจ
ในงานนั้นอย่างเต็มท่ี 

     

3. ท่านมีการวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบ เพ่ือให้
งานบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

     

4. งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ท่านเต็มใจและเสียสละ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง แม้จะต้องปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และไม่ได้รับค่าตอบแทน 
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ข้อ ประสิทธิภาพการท างาน 
ระดับประสิทธิภาพการท างาน 
5 4 3 2 1 

5. ท่านเต็มใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ส าเร็จโดยถือว่าเป็นความส าเร็จของหน่วยงาน โดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน 

     

 5. ด้านความก้าวหน้าในงาน      
1. งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติมีส่วนส่งเสริมให้ท่าน

ได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 
     

2. หน่วยงานของท่านให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ท่าน
สามารถได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยการลาศึกษาต่อ 

     

3. หน่วยงานของท่านส่งเสริมให้ท่านได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 

     

4. หน่วยงานของท่านส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนต าแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

     

5. ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

170 

   

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  
 1) ขอท่านโปรดให้ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ในประเด็นต่อไปนี้ 
    (1) ด้านการเป็นบุคคลผู้รอบรู้   

............................................................................................................................. ....................
............................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. .............................................
........................................................................................................................................................ .................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
    (2) ด้านการมีแบบแผนทางความคิด 

.................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. .............................................
.............................................................................. ............................................................................................   
............................................................................................................................. .............................................  
    (3) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

............................................................................................................................. ....................
............................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. .............................................
........................................................................................................................................................ .................. 
................................................................................................................ ..........................................................
    (4) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

............................................................................................................................. ....................
............................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. .............................................
........................................................................................................................................................ .................. 
................................................................................................................ .......................................................... 
 (5) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 
 ............................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................. ............................................. 
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 2) ขอท่านโปรดให้ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ในประเด็นต่อไปนี้  

(1) ด้านความส าเร็จของงาน 
............................................................................................................................. ....................

............................................................................................................... ...........................................................

............................................................................................................................. .............................................

........................................................................................................................................................ .................. 

............................................................................................................................. ............................................. 
(2) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

.................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. .............................................
............................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 

(3) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
............................................................................................................................. ....................

............................................................................. .............................................................................................

............................................................................................................................. .............................................

............................................................................................................................. ............................................. 

.............................................................................. ............................................................................................  
(4) ด้านความรับผิดชอบต่องาน 

............................................................................................................................. ....................
............................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. .............................................
....................................................................................................................................................... ................... 
    (5) ด้านความก้าวหน้าในงาน 
 ............................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................................ .............................. 

      ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลา 
      ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
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ภาคผนวก ง 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม IOC 
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย 

เร่ือง องค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 

 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 1) พระมหากฤษณ์ธนินต์ เสฏฺฐเมธี, ดร. อาจารย์และหัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
 2) ดร.ธนบดี ฐานะชาลา กรรมการประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
 3) ดร.ภูริวัจน์ รักษ์ธนอนันต์ กรรมการประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
 4) ผศ.จิรวุฒิ อนุสรณ์นรการ กรรมการประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
 (5) ดร.กิตติวงศ์ สาสวด  อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
เกณฑ์การประเมิน มีดังนี้ 
 ให้คะแนน +1 แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 ให้คะแนน 0 ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 ให้คะแนน -1 แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด 
   

  สูตร IOC = 
∑ℛ

𝒩
 

 
  เมื่อ  ∑ℛ แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
 
   𝒩  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ค่า IOC ที่ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อค าถามนั้นใช้ได้ 
 ค่า IOC ที่ค านวณได้ต่ ากว่า 0.5 ข้อค าถามนั้นถูกตัดออกไป หรือต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้
ดีกว่าเดิม 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   กรุณาท าเครื่องหมาย    ใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 
   
 1. เพศ 

   1) ชาย     2) หญิง 
 2. อายุ 

   1) 20-30 ป ี    2) 31-40 ป ี

   3) 41-50 ปี    4) 51-60 ปี 
 3. ระดับการศึกษา 

   1) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  2) อนุปริญญา/ปวส. 

   3) ปริญญาตรี    4) สูงกว่าปริญญาตรี 
 4. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

   1) น้อยกว่า 3 ปี    2) 3-10 ปี     

   3) 11-15 ปี    4) 16-20 ปี   

   5) มากกว่า 20 ปี 
 5. รายได้/เดือน   

   1) ต่ ากว่า 10,000 บาท   2) 10,000 - 15,000 บาท 

   3) 15,001 - 20,000 บาท   4) 20,001 - 25,000 บาท  

   5) 25,001 - 30,000 บาท   6) สูงกว่า 30,000 บาท 
 6. ระดับชั้นยศ 

   1) นายทหารชั้นสัญญาบัตร 

   2) นายทหารชั้นประทวน 

   3) พนักงานราชการ/ลูกจ้าง 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย 
 

ข้อที่ องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

 1. ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ 

1. ท่านเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น สนใจ ใฝ่หา 
และมี ค วามตั้ ง ใ จที่ จ ะ เ พ่ิม พูนความรู้  
ความสามารถของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. ท่ าน เป็นผู้ ที่ แลก เปลี่ ยนความคิด เห็น
ในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงานเสมอ 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. ท่ า น น า ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ๆ  ม า พั ฒ น า ก า ร
ปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และ
ความส าเร็จของหน่วยงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. ท่านเป็นผู้ที่น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่
ได้ รั บจากการประชุ ม  อบรม สั มมนา 
บรรยาย อภิปราย มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติอย่าง
จริงจัง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 2. ด้านการมีแบบแผนทางความคิด 

1. ท่านเป็นผู้ที่ยินดีรับฟังความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างจาก
ท่าน เพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. ท่านเป็นผู้ที่คิด พิจารณา ทบทวน ไตร่ตรอง 
โดยหาข้อมูลประกอบในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. ท่านสามารถปรับเปลี่ ยนแนวความคิด 
วิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

4. ท่านคิดอยู่เสมอว่าอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหว่าง
การปฏิบัติงานไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็นโอกาส
ที่เปิดให้ท่านสร้างผลงาน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

5. ท่านสามารถปรับปรุงและพัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี
ก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 3. ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน         
1. ท่านมีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. ท่านยอมรับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และ
น ามาก าหนดเป็นเป้าหมายและทิศทางใน
การปฏิบัติงานของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. ท่านปฏิบัติงานโดยยึดถือเป้าหมายของ
หน่วยงานเป็นหลัก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. ท่านสามารถบอกเล่ าถึ งวิ สั ยทัศน์ของ
หน่วยงานให้กับบุคคลภายนอกฟังได้อย่าง
เข้าใจ และมองเห็นภาพว่าหน่วยงานจะเป็น
อย่างไรในอนาคต 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. ท่านรู้ ดี ว่ าจะท าอย่ างไร เ พ่ือที่จะท า ให้
วิสัยทัศน์ของหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จ โดย
ไม่ติดกับสถานการณ์แวดล้อมในปัจจุบัน 
และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 4. ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม         
1. ท่านเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น และยึดมั่นที่จะเข้า

ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทีมงาน และของ
หน่วยงานอย่างกระตือรือร้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. ท่านและทีมงานน าเอาข้อผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่
เกิดข้ึน   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

3. ท่ า น เ ปิ ด ใ จ รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมงาน 
และมักน าเอาความคิดเห็นที่แตกต่างของแต่
ละคนมาใช้สร้างทีมงานให้เข้มแข็ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. ท่านมีการแลกเปลี่ ยนความรู้ กับ เ พ่ือน
ร่วมงานในหลายรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของท่านให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. ท่านมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และ
เผยแพร่ ให้ เ พ่ื อนร่ ว ม ง าน ได้ น า ไป ใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 5. ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ         
1. ท่านมีการวางแผนงานก่อนจะปฏิบัติงาน

เสมอ และปฏิบั ติ ง านอย่ า งมี ขั้ น ตอน 
จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังอย่างเป็น
ระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. เมื่ อ เกิดปัญหาในการปฏิบัติ ง าน ท่ าน
สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหา
ด้วยการเชื่อมโยงเหตุและผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

3. ท่ านสามารถปรั บ เปลี่ ยนภารกิ จตาม
สถานการณ์ เพ่ือที่จะสามารถบรรลุผลใน
งานที่ก าลังปฏิบัติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. ความส าเร็จของหน่วยงานของท่าน เกิดจาก
การรวมพลังความคิดของท่าน ทุกคนใน
หน่วยงาน และเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. ท่านตระหนักเสมอว่าการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบหรือเป็นขั้นตอน จะไม่ท าให้
เสียเวลาในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย 
 

- 
ข้อที่ ประสิทธิภาพการท างาน 

ระดับความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

 1. ด้านความส าเร็จของงาน 

1. ท่านสามารถปฏิบัติงานส าเร็จ บรรลุผลตาม
เ ป้ า ห ม า ย ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ต า ม แ ผ น ก า ร
ปฏิบัติงานของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. ท่านสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงอย่างมี
ประสิทธิภาพทันต่อเวลาและเหตุการณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. เมื่อมีการปรับเปลี่ยนภารกิจ ท่านสามารถ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. ผลงานของท่านเกิดจากความร่วมมือของคน
ในองค์การ และเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. ท่านปฏิบัติ งานตามแผนขององค์การที่
ก าหนดไว้ ท าให้งานนั้นประสบผลส าเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

1. ผ ล ง า น ข อ ง ท่ า น เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ จ า ก
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. ท่ า น เ ป็ น ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ท าให้ผู้บังคับบัญชา เพ่ือน
ร่วมงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องยอมรับในตัว
ของท่าน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้รับรางวัลจาก
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า  เ นื่ อ ง ม า จ า ก ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานที่ดีเด่น เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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- 
ข้อที่ ประสิทธิภาพการท างาน 

ระดับความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

4. ท่านสามารถให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และ
ความคิดเห็นนั้นได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. เ พ่ือนร่ วมงานของท่านได้น าคู่ มือการ
ปฏิบัติงานของท่านไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
และให้ท่านช่วยแนะน าในประเด็นการ
ปฏิบัติงานที่มีปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายงานที่ตรงกับ
ความรู้ ความสามารถให้ท่านปฏิบัติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. ลั ก ษ ณ ะ ง า น ที่ ท่ า น ป ฏิ บั ติ ส่ ง ผ ล ต่ อ
ความส าเร็จขององค์การ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. ปริมาณงานที่ท่านได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชามีความเหมาะสม และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. ลักษณะงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
ท่านปฏิบัติมีความท้าทาย และก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าในชีวิตราชการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. ลักษณะงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
ท่านปฏิบัติ ท่านมีอิสระในการปฏิบัติงาน
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 4. ด้านความรับผิดชอบต่องาน 

1. งานที่ ผู้ บั งคั บบัญชามอบหมาย  ท่ าน
สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเวลาที่
ก าหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. งานที่ ผู้ บั งคับบัญชามอบหมาย ท่านมี
อ านาจในการตัดสินใจในงานนั้นอย่างเต็มที่ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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- 
ข้อที่ ประสิทธิภาพการท างาน 

ระดับความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

3. ท่านมีการวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระบบ  เ พ่ื อ ให้ ง านบรรลุ ผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ท่านเต็มใจ
และเสียสละปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง แม้
จะต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ
ไม่ได้รับค่าตอบแทน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. ท่านเต็มใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จโดยถือว่าเป็น
ความส าเร็จของหน่วยงาน โดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 5. ด้านความก้าวหน้าในงาน 

1. งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติมี
ส่วนส่งเสริมให้ท่านได้รับความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. หน่วยงานของท่านให้การสนับสนุนและเปิด
โอกาสให้ท่านสามารถได้พัฒนาความรู้  
ความสามารถ โดยการลาศึกษาต่อ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. หน่วยงานของท่านส่งเสริมให้ท่านได้รับการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และประสบการณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. หน่วยงานของท่านส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการ พัฒนาความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเลื่อนต าแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานมีส่วน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท่านมีโอกาสได้
เลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

หมายเหตุ ค่า IOC ที่ได้รับต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
สรุปผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชียวชาญ 49.4/50 = 0.98 (ใช้ได้) 
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วันเดือนปีเกิด 8 กรกฎาคม 2531 
สถานที่เกิด เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู ่ 183/1878 ถนนสรงประภา  

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน เจ้าหน้าที่สื่อสาร แผนกบริการ ส านักงานทหารพัฒนา 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
สถานที่ท างาน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  

8 ถนนนาวงประชาพัฒนา 
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

ประวัติการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
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พ.ศ. 2550 
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการภาครัฐ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
พ.ศ. 2555 
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