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บทคัดย่อ

	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล	 กับการจัดการ

องค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกองบัญชาการกองทัพไทย	 พื้นที่แจ้งวัฒนะ	 และศึกษา

อิทธิพลของปัจจัยตัวแบบระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อการจัดการองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ของกองบัญชาการกองทัพไทย	พื้นที่แจ้งวัฒนะ	โดยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

ที่เป็นบุคลากรกองบัญชาการกองทัพไทย	พื้นที่แจ้งวัฒนะ	จ�านวน	353	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

ข้อมูล	 คือ	 แบบสอบถาม	 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ความถี่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 ค่าความแปรปรวนทางเดียว	 และพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ	 ผล

ศึกษาพบว่า

	 บุคลากรกองบัญชาการกองทัพไทย	พื้นที่แจ้งวัฒนะ	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 มีอายุระหว่าง	

31-40	ปี	จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	มีระดับชั้นยศ	ร.ต.–ร.อ.	มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง	15,001-

25,000	บาท	และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	11-20	ปี	มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแบบระบบ

องค์กรแห่งการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 ทุกด้านอยู่ในระดับ

มาก	 ส่วนการจัดการองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน	พบว่า	ทุกด้านอยู่ในระดับมาก	ส�าหรับปัจจัยส่วนบุคคล	ส่วนใหญ่มีผลต่อการจัดการองค์กร

เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกองบัญชาการกองทัพไทย	พื้นที่แจ้งวัฒนะ	 ที่แตกต่างกัน	 ได้แก	่

อายุ	ระดับชั้นยศ	เงินเดือน	และประสบการณ์การท�างาน	ส่วน	เพศ	และระดับการศึกษามีผลไม่แตก

ต่างกัน	ส�าหรับปัจจัยตัวแบบระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้	ประกอบด้วยกัน	5	ปัจจัย	ได้แก่	ปัจจัยการ

เรียนรู้	ปัจจัยองค์กร	ปัจจัยบุคคล	ปัจจัยความรู้	และปัจจัยเทคโนโลยี	มีผลต่อการจัดการองค์กรเพื่อ
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เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกองบัญชาการกองทัพไทย	พื้นที่แจ้งวัฒนะ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	0.05

ค�าส�าคัญ:	องค์กรแห่งการเรียนรู้	และกองบัญชาการกองทัพไทย

Abstracts

	 The	research	is	to	study	the	differences	of	personal	factors	and	management	

for	the	learning	organization	of	Royal	Thai	Armed	Forces	Headquarters,	Chaengwatta-

na	area	and	study	the	influence	of	the	system	learning	organization	model	factors	on	

management	for	the	learning	organization	of	Royal	Thai	Armed	Forces	Headquarters,	

Chaengwattana	area.	Collecting	data	from	the	353	sample	who	are	government	offi-

cers	of	Royal	Thai	Armed	Forces	Headquarters,	Chaengwattana	area.	The	data	were	

analyzed	by	employing	statistical	analyses:	frequency	distribution,	percentage,	mean,	

standard	deviation,	analysis	of	variance,	and	multiple	regression	analysis.	The	results	

are:

	 The	study	 found	that	 the	most	of	samples	were	 female,	aged	31-40	years,	

bachelor's	degree,	 rank	SubLt.-Capt,	 salary	15,001-25,000	baht	and	has	working	 for	

21-40	years.	Agreement	of	the	system	learning	organization	in	overall	and	each	part	

were	at	a	high	level	and	Agreement	of	the	system	learning	organization	in	overall	and	

each	part	were	at	a	high	level.	The	opinion	towards	stepping	up	to	managing	for	the	

learning	organization	in	overall	and	each	part	were	at	a	high	level	too.	The	hypothesis	

test	results	revealed	that	the	personal	factors	such	as	age,	ranks,	salary	per	month	

and	work	experience	influenced	on	the	management	for	the	learning	organization	of	

Royal	Thai	Armed	Forces	Headquarter	that	was	statistical	significant	at	the	0.05	level	

but	gender	and	education	weren’t.	The	system	learning	organization	such	as	Learning	

subsystem,	 organization	 subsystem,	 people	 subsystem,	 knowledge	 subsystem	 and	

technology	 subsystem	 influenced	on	management	 for	 the	 learning	organization	of	

Royal	Thai	Armed	Forces	Headquarter	that	was	statistical	significant	at	the	0.05	level.

Keywords:	Learning	organization	and	Royal	Thai	Armed	Forces	Headquarters
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ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา

	 ปัจจุบันสังคมไทยและสังคมโลกมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลา	 ทั้ งด ้านสังคม	

เศรษฐกิจ	 การเมือง	 รวมทั้งการสื่อสารและ

เทคโนโลยีต่างๆ	 การใช้ความรู ้มาเป็นตัวขับ

เคลื่อนหลักในการผลักดันให้เกิดการพัฒนา

องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	 ไม่ว่าจะ

เป็นทั้งในส่วนของภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 หรือ

รัฐวิสาหกิจ	 ด้วยเหตุนี้ความรู ้จึงเป็นพื้นฐาน

ส�าคัญในการแข่งขันส�าหรับสังคมโลกปัจจุบัน	 ดัง

นั้นการปรับตัวเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงใน

องค์กรจึงเป็นสิ่งส�าคัญ	 เนตร์พัณณา	 ยาวิราช	

(2556.	 ได้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิด

ขึ้นในทุกองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 การบริหาร

งานในองค์กรทุกแห่งต ่างต ้องเผชิญต่อการ

เปล่ียนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอก	 และ	

เซ็งเก	 (Senge,	 1994.	 ได ้กล ่าวว ่า	 การ

เปลี่ยนแปลงองค์การให้อยู ่รอดได้ในสภาพ

แวดล้อมแห่งอนาคตนั้น	จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรม

ของคนในองค์การ	 โดยอาศัยการเรียนรู ้เป็น

เค ร่ืองมือส�าคัญ	 ซึ่ งการ ท่ีองค ์กรสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วกว ่าผู ้อื่นรวมถึงการ

สามารถคิดค้นสิ่งใหม่ๆ	 ได้จึงเป็นข้อได้เปรียบใน

การแข่งขันในระดับสากล

	 องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดของ

จัดการองค ์กรท่ีได ้รับความนิยมน�ามาใช ้ใน

องค์กรอย่างแพร่หลายโดยมีจุดมุ ่งหมายเพื่อ

เตรียมความพร้อมรับมือส�าหรับการอยู่รอดใน

โลกที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้นทุกวัน	 องค์กรที่ มี

วัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู ้จะช่วยเพิ่ม

ความได้เปรียบในการแข่งขันและตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน	 ประโยชน์

มากมายที่เกิดจากองค์กรแห่งการเรียนรู้	 หนึ่งใน

นั้นคือการที่องค ์กรสามารถเอาชนะสภาพ

แวดล้อมที่วุ ่นวายและมีการเปล่ียนแปลงอยู ่

ตลอดเวลา	รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ท�างานและเพิ่มขีดความสามารถทางด ้าน

นวัตกรรมขององค์กรอีกด้วย

	 องค ์กรแห ่งการเรียนรู ้คือองค ์กรที่

พัฒนาและขยายขีดความสามารถในการสร้าง

อนาคตอย่างต่อเนื่อง	เพื่อประโยชน์และความอยู่

รอดขององค์กรในระยะยาว	 (Senge,	 1990.	 ซึ่ง

กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าองค์กรที่มีการจัดการองค์กร

เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ควรมีทักษะและ

ความสามารถในการผลิต	 บรรลุ	 และใช้ความรู้

จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือสะท้อน

ความรู ้และวิสัยทัศน์ใหม่ๆ	 (Garvin,	 1993.	

ปัจจุบันประเทศไทยได้รับเอาแนวคิดเรื่ององค์กร

แห่งการเรียนรู ้	 มาปรับใช้ในภาคธุรกิจเอกชน	

และแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้เผยแพร่เข้า

สู่องค์กรในภาครัฐเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	ด้วยเช่นกัน

	 ในฐานะท่ีผู้ศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติงานภาย

ใต้สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย	 จึงเห็นว่า

แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู ้	 (Learning	

Organization.	ซึ่งเป็นที่น่าสนใจ	และสามารถน�า

ไปปรับใช ้ ในกองบัญชากองทัพไทย	 พ้ืนที่

แจ้งวัฒนะ	 ทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 การ

พัฒนาระบบงาน	 และการพัฒนาองค์กรได้เป็น

อย่างดี	 การหาค�าตอบเรื่องการเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้	 จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญและสอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ที่เป็นอยู่

ในปัจจุบัน	 ดังนั้นการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การจัดการองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ของกองบัญชาการกองทัพไทยนั้นเพื่อจะได้น�า
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ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยให้

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มสูงขึ้น	 และ

เพื่อสร้างกองบัญชาการกองทัพไทยให้มุ่งสู่การ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไปใน

อนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาความส�าคัญของปัจจัยด้าน

ตัวแบบระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้	 (The	 Sys-

tems	Learning	Organization	Model.

	 2.	 ศึกษาสภาพการจัดการองค์กรเพื่อ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ของข้าราชการกอง

บัญชาการกองทัพไทย	พื้นที่แจ้งวัฒนะ

	 3.	 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการ

องค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ของกอง

บัญชาการกองทัพไทย	พื้นที่แจ้งวัฒนะ

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้	

คือ	 องค์กรที่บุคคลมีการพัฒนาขีดความสามารถ

อย่างต่อเนื่องเพื่อสร ้างสรรค์ให ้ได ้ผลงานที่

องค์กรต้องการอย่างแท้จริง	และยังเป็นที่ที่คนใน

องค์กรเกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน	(Senge,	

1991.	 นอกจากนี้ยังเป็นองค์กรที่ให้ระดับบุคคล

เป็นผู ้สร้างความเป็นเลิศให้แก่องค์กร	 ขณะ

เดียวกันก็ให้ระดับองค์กรเป็นท่ีสร้างความเป็น

เลิศให้แก่ระดับบุคคล	 โดยมีกระบวนการเรียนรู้

เป็นกลยุทธ์ในลักษณะท่ีมีความต่อเนื่อง	 และ

บูรณาการเข้ากับการท�างานและมีการกระจา

ยอ�านาจให้แก่คนในองค์กร	เพื่อจูงใจให้เกิดความ

ร่วมมือ	 และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม	 รวมท้ังมี

การเช่ือมโยงการพึ่งพาท้ังในระดับบุคคล	 องค์กร	

และชุมชน	(Watkins	&	Marsick,	1993.

	 ตัวแบบระบบองค์กรแห่งการเรียนรู	้

หมายถึง	ระบบย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน	ซึ่งระบบ

ย่อยเหล่านี้ประกอบด้วย	5	ระบบ	ได้แก่	

	 1.	 ระบบย่อยด้านการเรียนรู้	 หมายถึง	

ระบบหลักที่เป็นแกนส�าคัญของการสร้างองค์กร

แห่งการเรียนรู้ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบ	 3	

ประการ	คือ	ระดับการเรียนรู้	ประเภทการเรียนรู้	

และทักษะการเรียนรู ้	 โดยระดับการเรียนรู ้

สามารถแบ่งได้	3	ระดับคือ	1.	ระดับบุคคล	(Indi-

vidual	Learning.	2.	ระดับกลุ่ม	(Group	Learn-

ing.	 และ	 3.	 ระดับองค์กร	 (Organizational	

Learning.	 ซ่ึงในแต่ละระดับของการเรียนรู้นั้น

ต้องมีทักษะที่ส�าคัญในการพัฒนาเพื่อสามารถ

สร้างการเรียนรู ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดย

ทักษะเหล่านี้ประกอบด้วย	5	ประการ	ได้แก่	การ

คิดเชิงระบบ	(Systems	Thinking.	รูปแบบความ

คิด	 (Mental	 Model.	 การมุ่งมั่นสู่การเป็นเลิศ	

(Personal	 Mastery.	 การจัดการเรียนรู ้ด้วย

ตนเอง	 (Self-directed	 Learning.	 และการ

เสวนา	 (Dialogue.	 โดยวิธีในการเรียนรู้ที่มีความ

ส�าคัญ	 ในการสร้างการเรียนรู ้ ในบริบทของ

องค์กรแห่งการเรียนรู้มี	3	ประเภท	คือ	การเรียน

รู ้เชิงปรับตัว	 (Adaptive	 Learning.	 คือการ

ทบทวนและเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต	เพื่อ

น� ามาพัฒนาปรับแต ่ง วิธีการปฏิบั ติ งานใน

ปัจจุบัน	การเรียนรู้เชิงคาดการณ์	(Anticipatory	

Learning.	 คือการเรียนรู ้เพื่อหาแนวทางที่จะ

หลีกเลี่ยงผลลัพธ์หรือประสบการณ์ในด้านลบ	

และการเรียนรู้เชิงผสมผสานการปฏิบัติงานจริง	

(Action	Learning.	คือความสามารถในการเรียน

รู้ที่จะผสมผสานกับการปฏิบัติงานจริง
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	 2.	 ระบบย่อยด้านองค์กร	 หมายถึง	

ระบบขององค์กรท่ีต้องมีการวางรากฐานไว้เพื่อ

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้	 ซึ่งประกอบด้วย

ปัจจัยที่ส�าคัญ	ได้แก่	วิสัยทัศน์	(Vision.	เป็นสิ่งที่

รวมเอาความหวัง	 เป้าหมาย	 ทิศทาง	 ภาพใน

อนาคต	 และความต้องการที่จะมุ ่งไปสู ่ความ

ส�าเร็จของคนทั้งองค์กร	 วัฒนธรรม	 (Culture.	

เป ็นความเชื่อ 	 ความคิด	 พิธีการ	 ค ่านิยม	

บรรทัดฐานขององค์กร	 และแนวทางปฏิบัติของ

คนในองค์กร	เช่น	ค่านิยมการท�างานเป็นทีม	การ

บริหารจัดการตนเอง	 การมอบอ�านาจ	 กระจาย

อ�านาจ	 เป็นต้น	 กลยุทธ์	 (Strategy.	 เป็นวิธีการ

ออกแบบแผน	วิธีการ	และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ให ้ เหมาะสมกับการก�าหนดวิสัยทัศน ์และ

วัตถุประสงค์ขององค์กรในอนาคต	และโครงสร้าง

องค์กร	(Structure.	เป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการ

ท�าหน้าที่ในทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสม

	 3.	 ระบบย่อยด้านคน	หมายถึง	 ระบบที่

ประกอบด้วย	ผู้จัดการและผู้น�า	(Managers	and	

Leaders.	 พนักงานหรือบุคลากร	 (Employees.	

ผู้รับบริการหรือลูกค้า	 (Customers.	 พันธมิตร

และหุ้นส่วน	(Partner	and	Alliance.	ผู้ส่งสินค้า

และผู้จ�าหน่าย	(Suppliers	and	Vendors.	และ

ชุมชน	 (Community.	 ซึ่งทุกกลุ่มมีคุณค่าต่อ

องค์กรแห่งการเรียนรู ้และต้องได้รับการเอื้อ

อ�านาจ	และการเรียนรู้เช่นเดียวกัน	

	 4.	 ระบบย่อยด้านความรู้	 หมายถึง	การ

เรียนรู้ขององค์กรโดยการบริหารจัดการความรู้

ต่าง	 ๆ	 ขององค์กร	 ซึ่งประกอบไปด้วย	 6	 องค์

ประกอบ	 ได้แก่	 การแสวงหาความรู้	 การสร้าง

ความรู้	 การจัดเก็บความรู้	 การวิเคราะห์และการ

ท�าเหมืองข้อมูล	 การถ่ายโอนและการเผยแพร่

ความรู้	 และการน�าไปใช้และการตรวจสอบความ

ถูกต้อง

	 5.	 ระบบย่อยด้านเทคโนโลยี	 หมายถึง	

เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย	เป็นสิ่งอ�านวย

ความสะดวกที่จะช่วยให้การสร้างองค์กรแห่งการ

เรียนรู ้ เป ็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งข้ึน	 โดยมี

เทคโนโลยี	 อยู่	 2	 ประเภทด้วยกันที่ช่วยในการ

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้	 คือ	 1.	 เทคโนโลยี

ส�าหรับการจัดการความรู ้	 (Technology	 for	

Managing	 Knowledge.	 และ	 2.	 เทคโนโลยี

ส�าหรับการเพิ่มพูนความรู้	 (Technology	 for	

Enhancing	Knowledge.	

ขอบเขตของการวิจัย

	 ประชากรการวิจัย	 คือ	 ข้าราชการกอง

บัญชาการกองทัพไทย	 ซึ่งประกอบด้วย	 นาย

ทหารชั้นสัญญาบัตร	นายทหารชั้นประทวน	และ

พนักงานราชการ	 ทั้งนี้ต้องปฏิบัติงานอยู ่กอง

บัญชาการกองทัพไทย	 บริเวณพ้ืนท่ีแจ้งวัฒนะ	

ส�าหรับขนาดของกลุ่มตัวอย่างนั้นในการคัดเลือก

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้	 ผู้วิจัยก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยค�านวณจากสูตรของ	Taro	

Yamane	(1973.

สมมติฐานการวิจัย

	 สมมติฐานข้อท่ี	 1	 ปัจจัยส่วนบุคคล	

ประกอบด้วย	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 ระดับ

ชั้นยศ	 เงินเดือน	และประสบการณ์ในการปฏิบัติ

งาน	 ส่งผลต่อการจัดการองค์กรเพื่อเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ของกองบัญชาการกองทัพไทย	

พื้นที่แจ้งวัฒนะ	ที่แตกต่างกัน

	 สมมติฐานข้อที่	 2	 ปัจจัยด้านตัวแบบ
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ระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้	ประกอบด้วย	ปัจจัย

ด้านการเรียนรู ้	 ปัจจัยด้านองค์กร	 ปัจจัยด้าน

บุคคล	 ป ัจจัยด ้านความรู ้ 	 และป ัจจัยด ้าน

เทคโนโลยี	 มีผลต่อการจัดการองค์กรเพื่อเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ของกองบัญชาการกองทัพ

ไทย	พื้นที่แจ้งวัฒนะ

วิธีด�าเนินการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

	 ในการวิ จั ยครั้ ง นี้ 	 ผู ้ วิ จั ย เ ลื อก ใช ้

แบบสอบถาม	 (Questionnaires.	 เป็นเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	 โดย

ใช้แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม

ปลายปิด	(Close-Ended	Question.	และปลาย

เปิด	 (Open	 Ended	Question.	 โดยผ่านการ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	 ด้วยวิธีทดสอบ

หาความเที่ยงตรง	(Validity.	เพื่อตรวจสอบความ

ถู กต ้ อ งและ เที่ ย งตรง เชิ ง เ น้ื อหา 	 โดยน� า

แบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	3	ท่าน	

เพ่ือให้ผลการวิจัยที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยโดยการพิจารณาค่า	 IOC	ที่มากกว่า	4.5	

ขึ้นไป	และการหาความเชื่อมั่น	(Reliability.	โดย

น�าแบบสอบถามทดลองใช ้กับกลุ ่มตัวอย ่าง	

จ�านวน	 30	 ชุด	 แล้วตรวจคะแนนวิเคราะห์เพื่อ

หาความเชื่อมั่น	 (Reliability.	 ของแบบสอบถาม	

ค�านวณค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์

แอลฟาของครอนบัค	 (Cronbach’s	 alpha	 co-

efficient.	ที่มีค่ามากกว่า	0.70	ขึ้นไป

การรวบรวมข้อมูล

	 การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการ

องค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ของกอง

บัญชาการกองทัพไทย	 พื้นท่ีแจ้งวัฒนะ	 ในครั้งนี้	

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น	

2	ประเภท	คือ

	 1.	 ข ้อมูลปฐมภูมิ	 ผู ้วิจัยท�าการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	 ด้วยการแจก

แบบสอบถาม	 เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้ตอบค�าถาม	

และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย	 แนว

ค�าถามจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการ

องค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้โดยเก็บ

ข ้อมูลจากข้าราชการและพนักงานราชการ

ของกองบัญชาการกองทัพไทยที่ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่

พ้ืนท่ีแจ้งวัฒนะจ�านวน	 353	 คนแบ่งตามส่วน

ราชการที่ข้าราชการและพนักงานราชการสังกัด

อยู่

	 2.	ข้อมูลทุติยภูมิ	ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวม

ข้อมูลจากหนังสือ	วารสาร	วิทยานิพนธ์	รายงาน

ทางวิชาการ	 และบทความต่างๆ	 เพื่อศึกษาวิจัย

ในประเด็นนี้ 	 การทบทวนแนวความคิดและ

ทฤษฎีท�าให้ได้กรอบแนวคิดและเค้าโครงในการ

ศึกษาวิจัยในครั้งนี้

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล

ใช้สถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics.	

ได้แก่	ค่าความถี่	 (Frequency.	ค่าร้อยละ	(Per-

centage.

	 2.	การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยว

กับปัจจัยตัวแบบระบบองค์กรแห่งการเรียนรู	้

และการจัดการองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ใช้สถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	Statis-

tics.	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	 (Arithmetic	Means.	และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation.

	 3.	 การวิเคราะห์ข ้อมูลเพื่อทดสอบ
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สมมติฐานเพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระ

ที่มีต่อตัวแปรตามโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน	 (Infer-

ential	 Statistics.	 ได้แก่	 สถิติทดสอบค่าที	

(t-test.	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	

(One-way	 ANOVA.	 การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ	(Multiple	Regression	Analysis.	และ

น�ามาสร้างสมการถดถอยเพื่อน�าไปใช้ในการ

ท�านาย	และก�าหนดระดับนัยส�าคัญที่	0.05	ด้วย

โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิต

	 4.	 ส�าหรับข้อมูลที่เป็นข้อเสนอแนะ

เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์ข้อความ

เป็นข้อๆ

ผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม

	 ข้าราชการ	 กองบัญชาการกองทัพไทย	

พื้นที่แจ้งวัฒนะ	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 คิดเป็น

ร้อยละ	58.40	มีอายุระหว่าง	31	-	40	ปี	คิดเป็น

ร้อยละ	40.80	จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	คิด

เป็นร้อยละ	 67.40	 มีระดับชั้นยศ	 ร.ต.–ร.อ.	 คิด

เป็นร้อยละ	 46.50	 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง	

15,001-25,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	44.80	และ

มีประสบการณ์การท�างาน	 11	 –	 20	 ปี	 คิดเป็น

ร้อยละ	39.10

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐาน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านตัวแบบระบบ

องค์กรแห่งการเรียนรู้

	 จ า กต า ร า งที่ 	 1 	 พบว ่ า 	 ผู ้ ต อบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยตัว

แบบระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้	 ในภาพรวมมี

อิทธิพลอยู่ในระดับมาก	 และเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 ส�าหรับด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ด้านการเรียนรู้	(ค่าเฉลี่ย	=	

3.93.	 และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 ด้าน

เทคโนโลยี	(ค่าเฉลี่ย	=	3.81.

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐาน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการองค์กรเพื่อ

ตาราง 1	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยตัวแบบระบบ

องค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวม	และรายด้าน

ปัจจัยตัวแบบระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย

(x.

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(SD.

ระดับความ

คิดเห็น

1.	ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 3.93 .51 มาก

2.	ปัจจัยด้านองค์กร 3.88 .58 มาก

3.	ปัจจัยด้านบุคคล 3.83 .58 มาก

4.	ปัจจัยด้านความรู้ 3.91 .56 มาก

5.	ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 3.81 .61 มาก

ภาพรวม 3.87 .48 มาก
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เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 จ า กต า ร า งที่ 	 2 	 พบว ่ า 	 ผู ้ ต อบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ

องค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	ในภาพรวม

มีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก	 และเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน	พบว่า	 ทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 ส�าหรับ

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 คือ	 การถอดบทเรียน

จากประสบการณ์ในอดีต	(ค่าเฉลี่ย	=	4.10.	และ

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	การแก้ปัญหาอย่าง

เป็นระบบ	(ค่าเฉลี่ย	=	3.98.

ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน

	 สมมติฐานข้อท่ี	 1	 ปัจจัยส่วนบุคคล	

ประกอบด้วย	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 ระดับ

ชั้นยศ	 เงินเดือน	และประสบการณ์ในการปฏิบัติ

งาน	 ส่งผลต่อการจัดการองค์กรเพื่อเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ของกองบัญชาการกองทัพไทย	

พื้นที่แจ้งวัฒนะ	ที่แตกต่างกัน

	 สมมติฐานข้อที่	 2	 ปัจจัยด้านตัวแบบ

ระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้	ประกอบด้วย	ปัจจัย

ด้านการเรียนรู ้	 ปัจจัยด้านองค์กร	 ปัจจัยด้าน

บุคคล	 ป ัจจัยด ้านความรู ้ 	 และป ัจจัยด ้าน

เทคโนโลยี	 มีผลต่อการจัดการองค์กรเพื่อเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ของกองบัญชาการกองทัพ

ไทย	พื้นที่แจ้งวัฒนะ

ตาราง 2	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการองค์กรเพื่อเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวม	และรายด้าน

องค์กรแห่งการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย

(x.

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(SD.)

ระดับความ

คิดเห็น

1.	การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 3.98 .56 มาก

2.	 การถอดบทเรียนจากประสบการณ์ใน

อดีต

4.10 .57 มาก

3.	 การถ่ายโอนความรู้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ

4.01 .59 มาก

ภาพรวม 4.02 .50 มาก
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ตาราง 3 ผลทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคล	ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	ระดับชั้นยศ	

เงินเดือน	และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	ส่งผลต่อการจัดการองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ของกองบัญชาการกองทัพไทย	พื้นที่แจ้งวัฒนะ	ที่แตกต่างกัน

สมมติฐานการวิจัย ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ผลการทดสอบ

สมมติฐานข้อ 1.1	 เพศ	ส่งผลต่อการจัดการองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ของกองบัญชาการกองทัพไทย	พื้นที่แจ้งวัฒนะ	ที่แตกต่างกัน	(Sig.	=	

.450.

ปฏิเสธสมมติฐาน

สมมติฐานข้อ 1.2	อายุ	ส่งผลต่อการจัดการองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ของกองบัญชาการกองทัพไทย	พื้นที่แจ้งวัฒนะ	ที่แตกต่างกัน	(Sig.	=	

.010.

ยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐานข้อ 1.3	 ระดับการศึกษาสูงสุด	 ส่งผลต่อการจัดการองค์กรเพื่อ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกองบัญชาการกองทัพไทย	พื้นที่แจ้งวัฒนะ	ที่

แตกต่างกัน	(Sig.	=	.054.

ปฏิเสธสมมติฐาน

สมมติฐานข้อ 1.4	 ระดับชั้นยศ	 ส่งผลต่อการจัดการองค์กรเพื่อเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ของกองบัญชาการกองทัพไทย	พื้นที่แจ้งวัฒนะ	ที่แตกต่างกัน	

(Sig.	=	.000.

ยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐานข้อ 1.5	เงินเดือน	ส่งผลต่อการจัดการองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ของกองบัญชาการกองทัพไทย	 พื้นท่ีแจ้งวัฒนะ	 ท่ีแตกต่างกัน	

(Sig.	=	.017.

ยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1.6	 ประสบการณ์การท�างาน	 ส่งผลต่อการจัดการองค์กรเพื่อ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกองบัญชาการกองทัพไทย	พื้นที่แจ้งวัฒนะ	ที่

แตกต่างกัน

ยอมรับสมมติฐาน
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ตาราง 4	 การวิเคราะห์ปัจจัยตัวแบบระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้กับการจัดการองค์กรเพื่อเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้	โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ

ตัวแปร B SE t Sig.

Constant 0.516 0.118 4.359 0.000**

ด้านการเรียนรู้	(X1. 0.364 0.039 9.281 0.000**

ด้านองค์กร	(X2. 0.161 0.043 3.749 0.000**

ด้านบุคคล	(X3. 0.099 0.044 2.241 0.026*

ด้านความรู้	(X4. 0.159 0.046 3.443 0.001**

ด้านเทคโนโลยี	(X5. 0.118 0.032 3.736 0.000**

r = .051  R2 = .723  Adjusted R2 = .719  SE = .26481

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

**	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01

	 จากตาราง	 4	 ผลการวิเคราะห์ถดถอย

เชิงพหุคูณ	Multiple	Regression	Analysis	ของ

ปัจจัยตัวแบบระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้กับการ

จัดการองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู	้ พบ

ว่า	 ตัวแปรที่สามารถท�านายปัจจัยตัวแบบระบบ

องค์กรแห่งการเรียนรู้กับการจัดการองค์กรเพื่อ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 ได้แก่	 ด้านการเรียนรู้	

ด้านองค์กร	 ด้านบุคคล	 ด้านความรู้	 และด้าน

เทคโนโลยี	 ซึ่งสามารถท�านายปัจจัยตัวแบบ

ระบบองค์กรแห่งการเรียนรู ้กับการจัดการ

องค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 ได้ร้อยละ	

72.30	(R2	=	0.723.

	 ผู ้วิจัยจึงได้น�าค่าสัมประสิทธ์ิของตัว

ท�านายมาเขียนเป็นสมการท�านาย	ปัจจัยตัวแบบ

ระบบองค์กรแห่งการเรียนรู ้กับการจัดการ

องค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้	 โดยใช้

คะแนนดิบ	ดังนี้

	 Y	=	 0.516	+	 (0.364.(X1.	 +	 (0.161.

(X2.	 +	 (0.099.(X3.	 +	 (0.159.(X4.	 +	 (0.188.

(X5.

อภิปรายผลการวิจัย

	 1.	 ผลการศึกษาการจัดการองค์กรเพ่ือ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ของกองบัญชาการ

กองทัพไทย	 พื้นที่แจ้งวัฒนะ	 พบว่า	 การจัดการ

องค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกอง

บัญชาการกองทัพไทย	 พ้ืนท่ีแจ้งวัฒนะ	 ในภาพ

รวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน	ซึ่งประกอบด้วย	3	ด้าน	 ได้แก่	 (1.	

ด้านการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	 (2.	 ด้านการ

ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ในอดีต	 (3.	 ด้าน

การถ ่ าย โอนความรู ้ อย ่ า ง รวด เร็ วและมี

ประสิทธิภาพ	พบว่า	ทั้ง	3	ด้านมีความคิดเห็นอยู่

ในระดับมากทั้งหมด	 โดยสามารถเรียงล�าดับจาก
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ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้	ดังนี้

	 การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	 จากการ

วิเคราะห์ผล	 ผู้วิจัยพบว่า	 บุคลากรมีระดับความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.98	

เนื่องจาก	บุคลากรมองเห็นว่าการแก้ปัญหาอย่าง

เป็นระบบจะช่วยแก้ปัญหาองค์กรได้ในระยะยาว

และยั่งยืน	 ซึ่งสอดคล้องกับการสนับสนุนจาก

องค์กร	 โดยการก�าหนดแผนการปฏิบัติราชการ

ของกองบัญชาการกองทั พ ไทย 	 ประจ� า

ปีงบประมาณ	2562	มีการน�าการแก้ปัญหาอย่าง

เป็นระบบมาใช้	อาทิเช่น	การน�า	SWOT	Analy-

sis	 และ	 7s	 Framework	 มาใช้ในการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม	 และศักยภาพขององค์กร	 เพื่อ

ให้การวางแผนปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางท่ีถูก

ต้อง	 พร้อมทั้งหาวิธีการและแนวทางในการแก้

ป ัญหารวมถึงการน�าข้อมูลที่รวบรวมได้	 มา

วิเคราะห์และเช่ือมโยงกัน	 เพื่อหาทางออกที่ถูก

ต้องและเหมาะสม	 เมื่อได ้ป ัญหาท่ีผ ่านการ

วิเคราะห์แล้ว	 จึงสามารถก�าหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองกับปัญหาที่แท้

จริงได้	 ซึ่งเมื่อองค์กรได้ก�าหนดแผนการปฏิบัติ

งานที่เหมาะสมแล้ว	หน่วยงานย่อยภายในองค์กร

ก็จะน�าแนวทางดังกล่าวมาวางแผนการปฏิบัติ

งานที่สอดคล้องต่อไป	นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	 อัญชลี	 มาลีเวชกร	 (2553.	 เรื่อง	

“การศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้ตามแนวคิดของ	 Peter	M.	 Senge	 :	

ศึกษากรณี 	 กรมการปกครอง	 กระทรวง

มหาดไทย”	ผลการศึกษาพบว่า	กรมการปกครอง

มีคุณลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ใน

ด้านการมีความคิดเชิงระบบอยู่ในระดับสูง	อีกทั้ง

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	นลินรัตน์	คลังธารชู

สิน	 (2557.	 เรื่อง	 “ความเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัยสงขลา”	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับความเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู ้ของบุคลากรมหาวิทยา

ลัยฯ	 อยู่ในระดับมาก	 ส่วนหนึ่งคือด้านการคิด

แบบเป็นระบบ

	 การถอดบทเรียนจากประสบการณ์ใน

อดีต	จากการวิเคราะห์ผล	ผู้วิจัยพบว่า	บุคลากรมี

ระดับความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	4.10	เนื่องจาก	บุคลากรในหน่วยงานเห็น

ความส�าคัญของการเรียนรู้จากบทเรียนที่เกิดขึ้น

ในอดีต	ดังนั้นจึงสอดคล้องกับแนวทางองค์กรที่มี

การประชุมส�าหรับผู้บริหารเป็นประจ�าทุกเดือน	

เพื่อสรุปถึงปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

และในทุกสัปดาห์จะมีการจัดประชุมภายใน

หน่วยงานย่อย	 เพ่ือให้ทราบถึงข้อผิดพลาดท่ีเคย

เกิดขึ้น	 และหาแนวทางแก้ไขพร้อมทั้งหลีกเลี่ยง

ไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวข้ึนอีก	 ซ่ึงประสบการณ	์

บทเรียน	 หรือข้อผิดพลาดต่างๆ	 เหล่านี้	 จะช่วย

ท�าให้บุคลากรที่ไม่เคยทราบเกี่ยวกับปัญหาดัง

กล่าว	 สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้ปัญหาน้ันเกิดข้ึน	

ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรม	 รวมถึง

วิธีการคิด	ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันและ

ก่อให้เกิดงานท่ีมีคุณภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน	 ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	นิดา	มีทิพย์	และคณะ	

(2559.	เรื่อง	“ผลของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์

ต่อความรู้และการปฏิบัติการคัดกรองและการให้

ค�าแนะน�าโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน”	 ผลการวิจัยพบว่า	

หลังการเรียนรู ้เชิงประสบการณ์	 อาสาสมัคร

สาธารณสุขมีระดับความรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้

เชิงประสบการณ์
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	 การถ่ายโอนความรู้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ	 จากการวิเคราะห์ผล	 ผู้วิจัยพบว่า	

บุคลากรมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	 มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.01	 เน่ืองจาก	 องค์กรให้ความ

ส�าคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน	 โดย

ก�าหนดเป็นการจัดประชุม	 รวมทั้งการฝึกอบรม	

ท้ังระหว่างบุคลากรภายในองค์กร	 รวมถึงการ

ปฏิบัติงานแบบบูรนาการระหว่างเหล่าทัพ	 และ

ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ให้สามารถเชื่อมโยง

และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน	 ท้ังในระดับ

รัฐบาล	 ระดับกระทรวง	 และหน่วยงานใน

กระทรวงกลาโหม	 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลัก

ของกองบัญชาการกองทัพไทย	 และองค์กรยัง

สนับสนุนให้บุคลากรสามารถเข้าถึงผู้บริหารได้

ง่ายขึ้น	 ซึ่งจะท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้

ระหว่างบุคคลโดยไม่รู้ตัว	 และมีการแต่งตั้งระบบ

การเป็นพี่เลี้ยงให้กับ	บุคลากรที่เพิ่งเข้ามาท�างาน

ในช่วงแรก	 ถือเป็นการถ่ายโอนความรู ้จากผู ้

ปฏิบัติงานเดิมโดยตรง	 และผู้ปฏิบัติงานเดิมยัง

สามารถได้รับการถ่ายโอนความรู้แบบไม่รู้ตัวจาก

ประสบการณ์หรือ	 ความรู้ในอดีตของผู้ร่วมงาน

ใหม่	นอกจากนี้ผู้บริหารยังก�าหนดนโยบายให้ทุก

หน่วยงานจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน	 รวมถึงให้มี

การประเมินและแก้ไขคู่มือดังกล่าวเป็นระยะ	ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 มะลิวรรณ์	 ชนะภัยรี	

และคณะ	 (2560.	 เรื่อง	 “รูปแบบอิทธิพลของ

ปัจจัยการถ่ายโอนการเรียนรู้จากการฝึกอบรม

ของผู้บริหารองค์การในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

นคร	 จังหวัดชลบุรี”	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้บริหาร

องค์การในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	 มีความ

คิดเห็นต่อปัจจัยการถ่ายโอนการเรียนรู้จากการ

ฝ ึกอบรม	 ทั้ งด ้านสภาพแวดล ้อมและด ้าน

คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลอยู ่ในระดับมาก	

ส�าหรับการถ่ายโอนการเรียนรู้จากการฝึกอบรม	

และประสิทธิผลการท�างานท่ีเกิดจากการถ่าย

โอนการเรียนรู้จากการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก

	 2.	ผลการทดสอบสมมติฐาน	ดังนี้

	 สมมติฐานข้อท่ี	 1	 ปัจจัยส่วนบุคคล	

ประกอบด้วย	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 ระดับ

ชั้นยศ	 เงินเดือน	และประสบการณ์ในการปฏิบัติ

งาน	 ส่งผลต่อการจัดการองค์กรเพื่อเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ของกองบัญชาการกองทัพไทย	

พื้นที่แจ้งวัฒนะ	 ที่แตกต่างกัน	 ซ่ึงปัจจัยส่วน

บุคคลที่แตกต่างกันส่วนใหญ่	 มีผลต่อการจัดการ

องค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แตกต่างกัน	

ได ้แก ่ 	 อายุ	 ระดับชั้นยศ	 เงินเ ดือน	 และ

ประสบการณ์การท�างาน	 เนื่องจากตัวแปรทั้ง	 4	

ตัวมีความเกี่ยวข้องกัน	 โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ปฏิบัติ

งานในกองบัญชาการกองทัพไทย	พื้นที่แจ้งวัฒนะ	

เมื่ออายุเพิ่มขึ้น	 ประสบการณ์การท�างาน	 ระดับ

ชั้นยศ	และเงินเดือน	จะเพิ่มขึ้นด้วย	ท�าให้ระดับ

ความคิดเห็นสอดคล ้องไปทิศทางเดียวกัน	

ส�าหรับ	เพศ	และระดับการศึกษา	ที่แตกต่างกันมี

ผลต่อการจัดการองค์กรเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ไม่แตกต่างกัน

	 สมมติฐานข้อที่	 2	 ปัจจัยด้านตัวแบบ

ระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้	ประกอบด้วย	ปัจจัย

ด้านการเรียนรู ้	 ปัจจัยด้านองค์กร	 ปัจจัยด้าน

บุคคล	 ป ัจจัยด ้านความรู ้ 	 และป ัจจัยด ้าน

เทคโนโลยี	 มีผลต่อการจัดการองค์กรเพื่อเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ของกองบัญชาการกองทัพ

ไทย	พื้นที่แจ้งวัฒนะ	ซึ่งตัวแบบระบบองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ทั้ง	 5	 ด้าน	 มีผลต่อการจัดการองค์กร

เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกองบัญชาการ
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กองทัพไทย	พื้นที่แจ้งวัฒนะ	ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	นฤมล	จันทร์สุข	(2556.	เรื่อง	“รูปแบบ

และกลยุทธ์การพัฒนาการเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาล”	 ผลการศึกษาพบ

ว่า	 ตัวแบบด้านการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้

ของมาร์ควอร์ททั้ง	5	ด้านมีความครอบคลุมที่สุด	

ได้แก่	พลวัตรการเรียนรู้	องค์การ	บุคคล	ความรู้	

และเทคโนโลยี	 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	สะกี้หน๊ะ	หลีแอ	(2554.	เรื่อง	“ปัจจัยที่

ส ่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู ้ในโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม	 จังหวัดสงขลา”	 ผล

การศึกษาพบว่า	 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้	 ประกอบด้วย	 6	 ปัจจัย	

ได้แก่	ด้านองค์กร	ด้านภาวะความเป็นผู้น�า	ด้าน

การจัดการความรู้	ด้านเทคโนโลยี	ด้านการเรียนรู้	

และด้านวิถีอิสลาม

	 ด้านการเรียนรู ้ 	 พบว่า	 มีผลต่อการ

จัดการองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

ของกองบัญชาการกองทัพไทย	 พื้นที่แจ้งวัฒนะ	

เนื่องจากปัจจุบันองค์กรและบุคลากรให้ความ

ส�าคัญกับการเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคล	ระดับกลุ่ม	

และระดับองค์กร	 ซึ่งการเรียนรู้และการพัฒนา

ตนเองถือเป็นรากฐานส�าคัญที่จะน�าไปสู ่การ

เรียนรู้ในระดับกลุ่มและระดับองค์กรได้	ผู้บริหาร

ให้ความส�าคัญกับการจัดการฝึกอบรมภายใน

องค์กรและจัดประชุมสัมมนาร่วมกันเพื่อแลก

เปลี่ยนข้อมูล	 และเช่ือมโยงความคิดท่ีหลาก

หลายให้กลายเป็นความคิดที่เป็นหนึ่งเดียวกัน	ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สะก้ีหน๊ะ	 หลีแอ	

(2554.	 เรื่อง	 “ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการ

เรียนรู ้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	

จังหวัดสงขลา”	 ผลการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 ส่วนหนึ่ง

คือด้านการเรียนรู้

	 ด้านองค์กร	 พบว่า	 มีผลต่อการจัดการ

องค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ของกอง

บัญชาการกองทัพไทย	พื้นที่แจ้งวัฒนะ	เนื่องจาก	

องค์กรให้ความส�าคัญกับการเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้โดยก�าหนดไว้ในเป้าหมายภายในปี	 พ.ศ.

2565	 และเผยแพร่เป้าหมายดังกล่าวให้บุคลากร

รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการ

กองทัพไทย	 รวมทั้งให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน

ย่อยชี้แจงเป้าหมายดังกล่าวให้บุคลากรทราบ	

และให ้บุคลากรยึดถือเป ็นแนวทางร ่วมกัน	

นอกจากนี้ผู ้ตอบแบบสอบถามยังมองเห็นว่าผู ้

บริหารมีการสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียน

รู้โดยจัดให้มีห้องสมุดส่วนกลางเพื่อค้นหาข้อมูล

และเสวนาแลกเปลี่ยนข ้อมูล ซ่ึงกันและกัน	

ส�าหรับด้านโครงสร้างองค์กรถึงจะอยู่ในระดับ

มาก	 แต่ก็มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในด้านองค์กร	 มี

สาเหตุมาจากองค์กรเป็นระบบทหารที่มีชั้นความ

ลับที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะต�าแหน่ง	 บาง

ภารกิจจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือตัดสินใจ

แทนกันได้	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	นาถนารี	

ชนะผล	และสุจิตรา	จรจิตร	 (2558.	 เรื่อง	“การ

สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร

ทางการศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”	

ผลการศึกษาพบว่า	 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการ

พัฒนาสู ่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 ประกอบด้วย	 3	 องค์

ประกอบหลัก	 ได้แก่	 ด้านองค์กร	 ด้านบุคลากร	

และด้านผู้น�า

	 ด้านบุคคล	 พบว่า	 ด้านบุคคลมีผลต่อ

การจัดการองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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ของกองบัญชาการกองทัพไทย	 พื้นที่แจ้งวัฒนะ	

เนื่องจากบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรมีส ่วน

ส�าคัญในการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดกับบุคลากร	

ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร	 ผู ้ร ่วมงาน	 ผู ้รับบริการ	

หน่วยงานภายนอกท้ังไทยและต่างประเทศ	

ชุมชน	 เป็นต้น	 โดยบุคคลดังกล่าวมีส่วนร่วมให้

ข้อเสนอแนะ	ปรับปรุง	เปลี่ยนแปลง	พัฒนา	สร้าง

แรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ท่ีส�าคัญเพิ่มมากยิ่งข้ึน	

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	Ford	(1997.	 เรื่อง	

“องค์การแห่งการเรียนรู้กับแนวทางการบริหาร

แบบราชการ”	 ผลการศึกษาพบว่า	 องค์กรที่จะ

ประสบความส�าเร็จได ้นั้น	 มาจากผู ้น�าและ

บุคลากรสามารถที่จะจัดการและรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงได้	 โดยใช้แนวทางองค์กรแห่งการ

เรียนรู้	 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

จันทร์ฉาย	ยมสูงเนิน	(2554.	เรื่อง	“การวิเคราะห์

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียน

รู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”	 ผลการวิจัยพบว่า	

ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่ง

การ เรี ยนรู ้ ได ้ 	 คื อ 	 ป ั จจั ยภาวะผู ้ น� าการ

เปลี่ยนแปลง	

	 ด้านความรู้	 พบว่า	 มีผลต่อการจัดการ

องค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ของกอง

บัญชาการกองทัพไทย	พื้นที่แจ้งวัฒนะ	เนื่องจาก

องค์กรให้ความส�าคัญกับการจัดการความรู้	 โดย

สนับสนุนให ้บุคลากรเข ้าร ่วมกับหน่วยงาน

ภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์

ส�าหรับเสริมสร้างการเรียนรู้และน�าความรู้ที่ได้

รับมาใช้ในการปฏิบัติงาน	 รวมทั้งสนับสนุนการ

ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น	 และจัดเก็บความรู้ดัง

กล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร	เช่น	เอกสารประกอบ

การสอน	 คู ่มือปฏิบัติงาน	 เป็นต้น	 โดยผ่าน

กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจัด

เก็บในฐานข้อมูล	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

นาถนารี	 ชนะพล	 และสุจิตรา	 จรจิตร	 (2559.	

เรื่อง	 “การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาองค์กรทางการศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้”	 ผลการวิจัยพบว่า	 องค์กรทางการ

ศึกษาส่วนใหญ่มีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

อยู่ในระดับมาก	 และองค์กรทางการศึกษาใน

ระดับวิทยาลัยมีปัจจัยด้านบริหารที่ส่งผลต่อการ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้และแนวทางในการ

พัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู ้	 ส่วนหนึ่งคือเรื่องการ

สนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ให้มี

มาตรฐาน

	 ด้านเทคโนโลยี	 พบว่า	 ด้านเทคโนโลยีมี

ผลต่อการจัดการองค์กรเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู ้ของกองบัญชาการกองทัพไทย	 พื้นที่

แจ้งวัฒนะ	 เนื่องจากในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเข้า

มามีบทบาทในทุกๆ	 ด้านของการใช้ชีวิตและการ

ท�างาน	 ท�าให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับตัวเพื่อให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก	 สอดคล้องกับ

การสนับสนุนของผู้บริหารที่ให้มีการพัฒนาการ

ปฏิบัติ งานตามแผนปฏิบัติการ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารกองบัญชาการกองทัพ

ไทย	พ.ศ.2562	–	2564	และท�าแบบทดสอบผ่าน

ส่ือออนไลน์	 ดังนั้นบุคลากรจึงเห็นว่ามีความ

จ�าเป็นในการใช้เทคโนโลยีเพื่อค้นหา	 สร้างสรรค์	

ส่งต่อ	แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล	ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	ปัฐมพงศ์	รัตนโกศัย	(2559.	เรื่อง	

“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู ้ 	 :	 ศึกษากรณีโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง”	ผลการศึกษาพบว่า	
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก	 ประกอบด้วย	

ปัจจัยด้านการเมือง	 กฎหมาย	 และนโยบาย

สาธารณะ	 ด ้านสังคมและวัฒนธรรม	 ด ้าน

เทคโนโลยี	และด้านการต่างประเทศมีอิทธิพลต่อ

การรับรู ้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของผู ้

บริหารสถานศึกษาและครู โรง เรี ยนระดับ

มัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง	 นอกจากนี้ยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พัชรกันย์	 เมธาอัคร

เกียรติ	 และ	 ประสพชัย	 พสุนนท์	 (2561.	 เรื่อง	

“ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน”	 ผลการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้	 ประกอบด้วย	 5	

ปัจจัย	 ได้แก่	 ปัจจัยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	

ปัจจัยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้	 ปัจจัยวิสัยทัศน์	

ป ั จจั ย โครงสร ้ า ง ท่ี เหมาะสม	 และป ัจ จัย

บรรยากาศที่สนับสนุน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�าหรับการปฏิบัติ

	 1.	 ควรส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม

องค์กรแห่งการเรียนรู้ให้แข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่ง

ขึ้น	 ซึ่งจากผลการวิจัยนั้น	 ตัวแบบระบบองค์กร

แห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูง

ที่สุด	 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของกองบัญชาการ

กองทัพไทย	พื้นท่ีแจ้งวัฒนะ	 มีความพร้อม	 และ

ให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้	 โดยมีการเรียนรู้

ตั้งแต่ระดับบุคคล	ระดับกลุ่ม	จนถึงระดับองค์กร	

ซ่ึงเป็นสัญญาณท่ีดีขององค์กรส�าหรับการส่ง

เสริมและต่อยอดในการสร้างองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กรต่อไป

	 2.	 ควรส่งเสริมการท�างานและการเรียน

รู้ด้วยเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	เพื่อการปรับตัวให้ทันต่อ

โลกในยุคปัจจุบัน	ซึ่งจากผลการวิจัยนั้น	ตัวแบบ

ระบบองค์กรแห่งการเรียนรู ้ด้านเทคโนโลยี	 มี

คะแนนเฉลี่ยต�่าที่สุด	 โดยเฉพาะในเรื่องระบบ	

e-learning	และความเพียงพอต่อการต้องการใช้

งานระบบสารสนเทศ	 เนื่องด้วยข้อจ�ากัดด้านงบ

ประมาณท�าให้ยังไม่สามารถสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีได้อย่างเพียงพอ	 และทั่วถึง	 ประกอบ

กับบุคลากรบางส่วนยังไม่เปิดรับเทคโนโลยีที่มี

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ดังนั้นบุคลากร

ต ้องยอมรับและปรับตัวต ่อการเข ้ามาของ

เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น	นอกจากนี้ผู้บริหาร

ต้องมุ้งเน้นการท�างานด้วยเทคโนโลยีในองค์กร

ให้เป็นรูปธรรมมากกว่าเดิม	

	 3.	 ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการคิดที่

เป็นระบบ	 ซึ่งจากผลการวิจัยนั้น	 การจัดการ

องค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการแก้

ปัญหาอย่างเป็นระบบ	มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ดังนั้น

การสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมองภาพรวม

ของการท�างานมากขึ้น	 จะช่วยให้การแก้ปัญหามี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้องค์กรควรน�า

เทคนิคหรือวิธีการทางสถิติมาช ่วยในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน	 เพราะบุคลากรส่วน

ใหญ่มองว่าจะเป็นการช่วยพัฒนาการท�างานให้มี

คุณภาพมากกว่าเดิม	 และควรปรับปรุงวงจร

บริหารงานคุณภาพ	หรือ	PDCA	ให้เหมาะสมกับ

หน่วยงาน

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ	ที่อาจส่งผลต่อการ

จัดการองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 เช่น	

ด้านสังคมและวัฒนธรรม	ด้านการเมือง	ด้านการ

สร้างนวัตกรรม	เป็นต้น	นอกจากนี้ควรมีการวิจัย
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เชิงคุณภาพเพิ่มขึ้น	 โดยการสัมภาษณ์กลุ่มระดับ

ผู้บริหารภายในองค์กรเพื่อให้ได้ข้อมูลและระดับ

ความคิดเห็นในเชิงลึกเก่ียวกับการบริหารงาน

และปัญหาในภาพรวมขององค์กร	นอกจากนี้ควร

มีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการองค์กรเพื่อ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของกองบัญชาการ

กองทัพไทย	 พ้ืนท่ีแจ้งวัฒนะ	 กับส่วนราชการอื่น	

เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลและแนวทาง

การพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์การแห่งการ
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