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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินสภาวะความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของบริ ษทั เลิร์น คอร์ เปอเรชัน่ จากัด โดยมีประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือพนักงานบริ ษทั เลิร์น คอร์ เปอเรชัน่ จากัด และเครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริ ษทั เลิร์น คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 25-30 ปี ระดับ
การศึกษาสู งสุ ดปริ ญญาตรี ตาแหน่งงานเจ้าหน้าที่ และประสบการณ์ในการทางานไม่เกิน 3 ปี ผลการศึกษาการรับรู้
ของพนักงานตามแนวคิดขององค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้พบว่า การรับรู้ของพนักงานต่อความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ มี
ค่าเฉลี่ยรวมทุกมิติเท่ากับ 4.50 โดยเรี ยงลาดับมิติขององค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ตามค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากที่สุดไปน้อยที่สุด
ได้แก่ มิติการสนับสนุนให้ใช้การซักถามและสนทนา มีค่าเฉลี่ย 4.78 การเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม มี
ค่าเฉลี่ย 4.53 การสร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย 4.52 การส่ งเสริ มการร่ วมมือกันและการเรี ยนรู ้เป็ น
ทีม มีค่าเฉลี่ย 4.51 ภาวะผูน้ าในการสนับสนุนการเรี ยนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.50 การให้อานาจคนในองค์กรต่อวิสัยทัศน์ มี
ค่าเฉลี่ย 4.37 และการสร้ างระบบที่รวบรวมและแบ่งปั นความรู ้ มีค่าเฉลี่ย 4.30 ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลที่ มี
ความสัมพันธ์กบั มิติของความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ระดับการศึกษาสู งสุ ดและประสบการณ์ในการทางาน
โดยมีความสัมพันธ์กบั ความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนปั จจัยลักษณะส่ วน
บุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้คือ ตาแหน่งงาน
คาสาคัญ: องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้, แบบสอบถามการประเมินความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้

ABSTRACT
This independent study aimed to assess the level of learning organization of the Learn Corporation co.,
ltd. The samples used for this study consisted of 250 officials who worked at the Learn Corporation Co., Ltd. The
data was collected by using questionnaire. The statistics used to analyze the data are frequency, percentage and
mean, including the analysis of variance: One-way ANOVA.
The results of the study revealed that most of the employees of the Learn Corporation Co., Ltd. were
female, 25-30 years old, with the educational level of Bachelor’s degree, officer position, and had been working for
up to 3 years. The findings from the study of the employees’ perception as Learning Organization showed that all
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perception factors occur frequently and the means was 4.50. And the ranking of those factors, arranged from the
highest to the lowest were as follows: 1) Promote inquiry and dialogue (mean = 4.78) 2) Connect the organization
to its environment (mean = 4.53) 3) Create continuous learning opportunities (mean = 4.52) 4) Encourage
collaboration and team learning (mean = 4.51) 5) Provide strategic leadership for learning (mean = 4.50) 6)
Empower people toward a collective vision (mean = 4.37) and 7) Establish systems to capture and share learning
(mean = 4.30). The personal demographic factors that significantly related to Learning Organization were the
highest education level and work experience statistically significant at the 0.05 level, while position did not
correlate significantly with Learning Organization.
Keywords: Learning Organization, Dimensions of the Learning Organization Questionnaire (DLOQ)
1. บทนา
ในปั จจุ บนั ถือเป็ นโลกแห่ งการแข่งขัน องค์กรทั้งภาครั ฐและภาคเอกชนจาเป็ นต้องปรั บตัวอยู่ตลอดเวลา
องค์กรมีการมุ่งพัฒนาเพื่อข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันด้วยการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้สามารถปรับตัวและก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และด้วยการพัฒนามาอย่างต่อเนื่ องนี้ เอง อาจกล่าวได้ตามวิธีการจัดการสมัยใหม่ที่มุ่ง
ส่ งเสริ มให้คนในองค์กรสามารถดาเนิ นการโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันและดาเนิ นการไปในทิศทางเดียวกันคือ ไปสู่
ผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้
ด้วยเหตุน้ ี องค์กรจึงต้องพัฒนาตนเองให้มีความโดดเด่นเหนื อคู่แข่งรายอื่น แต่ละองค์กรจึงต้องหันกลับมา
พิจารณากลยุทธ์การแข่งขันที่จะดึงเอาศักยภาพในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านความสามารถของบุคลากรที่เป็ นตัวขับ
เคลื่อนที่สาคัญในการผลักดันองค์กรไปสู่ เป้ าหมายได้สาเร็ จ การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization)
จึ งมุ่งทั้งการพัฒนาองค์กร สร้ างช่ องทางให้เกิ ดการถ่ายทอดความรู ้ ซ่ ึ งกันและกันระหว่างบุคคล รวมถึงการนาเอา
ความรู้จากภายนอกมาปรับใช้ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อความก้าวหน้าและความอยูร่ อด
ขององค์กรจึงต้องปรับและปฏิรูปองค์กรให้มีความพร้อมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ อาทิเช่น การปรับ
โครงสร้ า ง การเพิ่ ม พู น ความรู ้ ใ ห้ แ ก่ บุ ค ลากร และพัฒ นาทัก ษะให้ ต รงตามความต้อ งการพร้ อ มรั บ กับ ความ
เปลี่ยนแปลง (Marquardt, 2002)
บริ ษทั เลิร์น คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ก่อตั้งเมื่อปี 2548 เริ่ มต้นธุ รกิจภายใต้ชื่อโรงเรี ยนกวดวิชา “ออนดีมานด์”
เป็ นแห่ งแรก ยึดมัน่ ในการส่ งเสริ มและพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศให้เกิดความสุ ขอย่างยัง่ ยืนในสังคม เป็ น
องค์กรแห่ งนวัตกรรมเพื่อการเรี ยนรู ้แห่ งแรกที่นาเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็ นนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อตอบโจทย์คนทุก
ช่วงวัย บริ ษทั เลิร์น คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้รอบด้าน ส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพ
การทางานด้วยเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และสิ่ งอานวยความสะดวก ประกอบกับความยืดหยุน่ ที่ช่วยส่ งเสริ มการ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และโลกปั จจุบนั ได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งกลุ่มธุ รกิ จในเครื อบริ ษทั เลิร์น คอร์
ปอเรชัน่ จากัด เป็ นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้โดยทั้งสิ้ น จึงมีแนวคิดในการสร้างองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้คือ การที่
องค์กรสนับสนุนและส่ งเสริ มให้คนในองค์กรได้เรี ยนรู ้ปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้บุคลากรมีการ
ใช้ความรู ้ในการพัฒนาตนเองและการดาเนิ นงานขององค์กร หรื ออีกนัยหนึ่ งองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้เป็ นองค์กรที่มีการ
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ปรั บเปลี่ ยนและค้นหาวิธีทางใหม่ ๆ ในการผลิตผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ อันจะนามาซึ่ งการเพิ่มประสิ ทธิ ผลในการ
ดาเนินงานขององค์กร
เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า ในปั จจุบนั นี้ วิธีการที่จะสร้างความมัน่ คงและความมัง่ คัง่ ให้กบั องค์กรได้ดีที่สุด
คือการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เป็ นความสามารถพิเศษขององค์กร เช่น นวัตกรรม ระบบการ
จัดการภายใน ระบบการบริ หาร ภาพลักษณ์ เป็ นต้น ปั จจัยพื้นฐานสาคัญที่ทาให้เกิดความได้เปรี ยบทางการแข่งขันก็
คือความรู้ โดยองค์กรต้องสร้างขึ้นมาจากการเรี ยนรู้และพัฒนากลายเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ให้ได้ จากนั้นผูบ้ ริ หาร
ต้องดึงเอาความรู ้ต่าง ๆ ที่บุคลากรมีน้ นั มาสร้างนวัตกรรมให้กบั องค์กรต่อไป ทาให้ผศู้ ึกษามีความสนใจที่จะศึกษาถึง
เรื่ องการประเมินสภาวะความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ เพื่อใช้ประเมินสถานการณ์ความก้าวหน้าและความสาเร็ จใน
การพัฒนาองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ในด้านต่ าง ๆ และเพื่อค้นหาแนวทางในการจัดการกับ สิ่ งที่ ช่วยสนับสนุ นหรื อ
ขัดขวางต่อการเรี ยนรู ้ภายในองค์กร อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการดาเนิ นการสาหรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคตต่อไป
และที่สาคัญที่สุดคือการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันขององค์กรเพื่อการขายสิ นค้าและให้บริ การที่ดีกว่า และ
ตอบสนองต่อลูกค้าได้เร็ วกว่าคู่แข่ง
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อประเมินสภาวะความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของบริ ษทั เลิร์น คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคลของพนักงานที่แตกต่างกันส่ งผลต่อมิติความเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ของ บริ ษทั เลิร์น คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
3. การดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาและเก็บ ข้อมู ล ครั้ งนี้ คื อ พนักงานส านักงานใหญ่ ในตาแหน่ งงานเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่อาวุโส ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การของบริ ษทั เลิร์น คอร์ ปอเรชัน่ จากัด จานวนทั้งหมด 567 คน (อ้างอิง
ข้อมูลจากฝ่ ายบุคคลของบริ ษทั เลิร์น คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564) กลุ่มตัวอย่างที่จะใช้เป็ น
ตัวแทนประชากรได้มาจากการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) โดยให้มี
ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 5 ดังนั้น จึงทาการเก็บตัวอย่างจานวน 250 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิคือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด ตาแหน่ ง
งาน และประสบการณ์ในการทางาน
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ซึ่ งการดาเนิ นการที่สาคัญสู่ ความเป็ นองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู ้ท้ งั 7 ด้าน ได้แก่ การสร้างโอกาสในในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง การสนับสนุนให้ใช้การซักถามและสนทนา
การส่ งเสริ มการร่ วมมือกันและการเรี ยนรู้ เป็ นทีม การสร้างระบบที่รวบรวมและแบ่งปั นความรู ้ การให้อานาจคนใน
องค์กรต่อวิสัยทัศน์ การเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และภาวะผูน้ าในการสนับสนุนการเรี ยนรู้ โดยใช้
แบบสอบถาม DLOQ ของ Watkins และ Marsick (ตามตารางที่ 1) โดยลักษณะข้อคาถามเป็ นการให้คะแนนการ
ดาเนิ นงานด้านต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้เกิดความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ในปั จจุบนั ซึ่ งใช้ Rating Scale ในการให้
คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
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แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย
เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย
เกิดขึ้นบ่อย

ให้ระบุเป็ น 1
ให้ระบุเป็ น 3
ให้ระบุเป็ น 5

เกิดขึ้นน้อย
เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
เกิดขึ้นแทบจะทุกครั้ง

ตารางที่ 1 แสดงส่ วนประกอบของแบบสอบถาม DLOQ ที่ใช้ในการศึกษา
ระดับ
ประเด็นคาถามของมิติขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ระดับบุคคล
การสร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
การสนับสนุนให้ใช้การซักถามและสนทนา
ระดับกลุ่ม
การส่ งเสริ มการร่ วมมือกันและการเรี ยนรู้เป็ นทีม
ระดับองค์กร
การสร้างระบบที่รวบรวมและแบ่งปั นความรู ้
การให้อานาจคนในองค์กรต่อวิสัยทัศน์
การเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ภาวะผูน้ าในการสนับสนุนการเรี ยนรู้

จานวนข้อ
7
6
6
6
6
6
6

ให้ระบุเป็ น 2
ให้ระบุเป็ น 4
ให้ระบุเป็ น 6

ข้อคาถาม
1-7
8 - 13
14 - 19
20 - 25
26 - 31
32 - 37
38 - 43

ตอนที่ 2.1 การทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเรื่ องการประเมินความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
ของบริ ษทั เลิร์น คอร์ ปอเรชัน่ จากัด เพื่อให้แบบสอบถามมีความน่ าเชื่ อถือและมีคุณภาพ ผูว้ ิจยั ได้ทาการตรวจสอบ
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยการนาแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรกลุ่มตัวอย่างจานวน
ทั้งสิ้ น 30 คน (Pre-Test) ก่อนการเก็บข้อมูลจริ ง เพื่อใช้วดั ค่าความเที่ยงหรื อค่าความน่าเชื่อถือของตัวแปรนั้น โดยหา
ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ด้วยระดับแอลฟาที่เป็ นที่ยอมรับอยูท่ ี่ระดับ 0.7
(Nunnally, 1978)
ตารางที่ 2 แสดงค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
มิติขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
จานวนข้อคาถาม
การสร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
7
การสนับสนุนให้ใช้การซักถามและสนทนา

6

การส่ งเสริ มการร่ วมมือกันและการเรี ยนรู้เป็ นทีม

6

การสร้างระบบที่รวบรวมและแบ่งปั นความรู ้

6

การให้อานาจคนในองค์กรต่อวิสัยทัศน์

6

การเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

6

ภาวะผูน้ าในการสนับสนุนการเรี ยนรู้
รวม
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0.833
0.883
0.845
0.836
0.935
0.829
0.908
0.967
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ตอนที่ 2.2 การรับรู้ของพนักงานต่อมิติขององค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ประกอบด้วยการดาเนิ นการที่สาคัญสู่
ความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ท้ งั 7 ด้าน ได้แก่ การสร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง การสนับสนุนให้ใช้การ
ซักถามและสนทนา การส่ งเสริ มการร่ วมมือกันและการเรี ยนรู้ เป็ นทีม การสร้างระบบที่ รวบรวมและแบ่งปั นความรู ้
การให้อานาจคนในองค์กรต่อวิสัยทัศน์ การเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และภาวะผูน้ าในการสนับสนุน
การเรี ยนรู้
ตอนที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างมิติของความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้กบั ปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคล
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับการศึกษาสู งสุ ด ตาแหน่งงาน และประสบการณ์ในการทางาน
ส่ วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็ นลักษณะคาถามปลายเปิ ดให้ผตู้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามจะนามาวิเคราะห์โดยใช้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ของข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด ตาแหน่งงาน และ
ประสบการณ์ในการทางาน
2. ผลค่าเฉลี่ย (Mean) คะแนนการดาเนิ นงานด้านต่าง ๆ จากการรับรู ้ของพนักงานบริ ษทั เลิร์น คอร์ ปอเรชัน่
จากัด ที่ได้ในแต่ละมิติจากการตอบแบบสอบถาม DLOQ โดยมีการแปลผลด้วยการหาค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย
ของคะแนนทั้ง 6 ระดับค่าเฉลี่ย ด้วยวิธีการคานวณอันตรภาคชั้นเพื่อแบ่งช่วงระดับ ค่าเฉลี่ย (กัลยา วานิ ชบัญชา, 2547,
น. 29) ดังนี้
ช่วงความกว้างของข้อมูลแต่ละชั้น = คะแนนสูงสุ ด - คะแนนต่าสุ ด
= 6–1
= 0.83
6
จานวนชั้น
การกาหนดช่วงค่าเฉลี่ยเพื่อใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดยการแปลความหมายแบ่งออกเป็ น 6 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.83
แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย
ค่าเฉลี่ย 1.84 ถึง 2.67
เกิดขึ้นน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.68 ถึง 3.51
เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย
ค่าเฉลี่ย 3.52 ถึง 4.34
เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
ค่าเฉลี่ย 4.35 ถึง 5.17
เกิดขึ้นบ่อย
ค่าเฉลี่ย 5.18 ถึง 6.00
เกิดขึ้นแทบจะทุกครั้ง
3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ที่ใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบในแต่ละมิติของ
ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้แยกตามระดับการศึกษาสู งสุ ด ตาแหน่งงาน และประสบการณ์ในการทางาน
4. ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.8 อายุ 25-30 ปี จานวน 125
คน คิดเป็ นร้อยละ 50.0 ระดับการศึกษาสู งสุ ดปริ ญญาตรี จานวน 202 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.8 ตาแหน่งงานเจ้าหน้าที่
จานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.8 และประสบการณ์ในการทางานไม่เกิน 3 ปี จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.6
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของบริ ษทั เลิร์น คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
ตอนที่ 1 การรับรู้ของพนักงานบริ ษทั เลิร์น คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ต่อความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ พบว่า
การรับรู ้ของผูต้ อบแบบสอบถามต่อมิติขององค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับเกิดขึ้นบ่อย มีค่าเฉลี่ยรวมทุกมิติเท่ากับ
4.50 ซึ่ งแต่ละมิติมีค่าเฉลี่ยเรี ยงจากมากไปน้อย ได้ดงั นี้
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1) การสนับสนุนให้ใช้การซักถามและสนทนา อยูใ่ นระดับเกิดขึ้นบ่อย มีค่าเฉลี่ย 4.78
2) การเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม อยูใ่ นระดับเกิดขึ้นบ่อย มีค่าเฉลี่ย 4.53
3) การสร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง อยูใ่ นระดับเกิดขึ้นบ่อย มีค่าเฉลี่ย 4.52
4) การส่ งเสริ มการร่ วมมือกันและการเรี ยนรู ้เป็ นทีม อยูใ่ นระดับเกิดขึ้นบ่อย มีค่าเฉลี่ย 4.51
5) ภาวะผูน้ าในการสนับสนุนการเรี ยนรู้ อยูใ่ นระดับเกิดขึ้นบ่อย มีค่าเฉลี่ย 4.50
6) การให้อานาจคนในองค์กรต่อวิสัยทัศน์ อยูใ่ นระดับเกิดขึ้นบ่อย มีค่าเฉลี่ย 4.37
7) การสร้างระบบที่รวบรวมและแบ่งปั นความรู ้ อยูใ่ นระดับเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย มีค่าเฉลี่ย 4.30
ตอนที่ 2 เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างมิติขององค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้กบั ปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคล
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับการศึกษาสู งสุ ด ตาแหน่งงาน และประสบการณ์ในการทางาน
2.1 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยมิติขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุ ด
สมมติฐานทางการวิจยั คือ ระดับการศึกษาสู งสุ ดของพนักงานบริ ษทั เลิร์น คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการรับรู ้ต่อมิติขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้แตกต่างกัน
ผลการทดสอบพบว่า ระดับการศึกษาสูงสุ ดที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ของบุคลากรต่อความเป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ ที่ระดับน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ในมิติ
1) การสร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
2) การสนับสนุนให้ใช้การซักถามและสนทนา
3) การส่ งเสริ มการร่ วมมือกันและการเรี ยนรู ้เป็ นทีม
4) การสร้างระบบที่รวบรวมและแบ่งปั นความรู ้
5) การให้อานาจคนในองค์กรต่อวิสัยทัศน์
6) การเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
2.2 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยมิติขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ จาแนกตามตาแหน่งงาน
สมมติฐานทางการวิจยั คือ ตาแหน่งงานของพนักงานบริ ษทั เลิร์น คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การรับรู ้ต่อมิติขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้แตกต่างกัน
ผลการทดสอบพบว่า ตาแหน่ งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ของบุคลากรต่อความเป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ ที่ระดับน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ในมิติ
1) การสร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
2.3 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยมิติขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
สมมติฐานทางการวิจยั คือ ประสบการณ์ในการทางานของพนักงานบริ ษทั เลิ ร์น คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ที่
แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ต่อมิติขององค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้แตกต่างกัน
ผลการทดสอบพบว่า ประสบการณ์ในการทางานที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ของบุคลากรต่อความเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ ที่ระดับน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ในมิติ
1) การสร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
2) การส่ งเสริ มการร่ วมมือกันและการเรี ยนรู ้เป็ นทีม
3) การสร้างระบบที่รวบรวมและแบ่งปั นความรู ้
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4) การให้อานาจคนในองค์กรต่อวิสัยทัศน์
5) การเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
6) ภาวะผูน้ าในการสนับสนุนการเรี ยนรู้
ส่ วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ สามารถสรุ ปเป็ นประเด็น ได้ดงั นี้
ระดับบุคคล
- อยากให้มีการเสริ มหรื อเพิ่มทักษะของพนักงานให้ทวั่ ถึงทุกแผนกและทุกตาแหน่ง
- อยากให้มีการอบรมเพิ่มทักษะของพนักงานทุกระดับชั้นอย่างสม่าเสมอ
- อยากได้คาแนะนาในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดมากขึ้น
ระดับทีมงาน
- หัวหน้างานต้องมี ความรู ้ ค วามสามารถและแนวคิ ดที่ ท ันต่อ โลกแห่ งเทคโนโลยีในปั จ จุ บ ัน เพื่ อพัฒนา
เครื่ องมือ ระบบงาน และวิสัยทัศน์ที่ดีแก่พนักงานในองค์กรต่อไป
- ควรจัดหาเครื่ องมือและ software ที่ตอบสนองต่อการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพของพนักงาน เพื่อให้การ
ทางานเป็ นไปอย่างราบรื่ น
- ควรจะมีพ้ืนที่ให้แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ของทุกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่ สินค้าจะถึงมื อลูกค้า เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- อยากให้เปิ ดพื้นที่ที่ได้คุยปั ญหาระหว่างหน่วยงาน ภายในหน่วยงาน อย่างจริ งจังเพื่อร่ วมกันทาให้เกิด
- เปิ ดโอกาสให้ได้เรี ยนรู ้อย่างอิสระ
ระดับองค์ กร
- นับตั้งแต่ตน้ ปี 2021 สังเกตได้วา่ องค์กรเริ่ มมอบหมายงานให้พนักงานมากเกินจานวนพนักงานที่มีอยู่ ทาให้
ส่ งผลกระทบในการทางานหลากหลายพร้ อมกันจนไม่เป็ นชิ้ นเป็ นอัน จึ งเกิ ดเป็ นการทางานที่ แค่ทาให้เสร็ จ ๆไป
ไม่ใช่ทาเพื่อพัฒนาผลงานให้ดียงิ่ ขึ้น และด้วยจานวนงานที่หลากหลายมากก็ไม่ได้สอดคล้องกับสกิลของพนักงานทุก
คน (***โดยเฉพาะงานโปรเจคต่างๆที่ ไม่ใช่งาน Routine***) และยังเป็ นการบัน่ ทอนจิ ตใจและแรงจูงใจในการ
ทางานอีกด้วย แต่งานที่หลากหลายเกินจะทาได้ไม่ดีซกั อย่างครับ
- องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ แต่ไม่ค่อยให้ความสาคัญของนักวิชาการ องค์กรเติบโตขึ้นแต่นกั วิชาการอยูก่ บั ที่ ไม่
มีเวลาเรี ยนรู ้สิ่งที่สนใจ ไม่มีการเติบโตขึ้นตามบริ ษทั ทั้งตาแหน่งและเงินเดือน
- องค์กรควรจัดสภาพแวดล้อมในการทางานให้อานวยกับการทางาน ปรับกาลังคนให้เหมาะสมกับปริ มาณ
งานมากขึ้นและมีแผนการพัฒนาทีมงานที่ชดั เจน เปิ ดคอร์สเรี ยนหรื ออบรมตามความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ให้ทวั่ ถึง
5. การอภิปรายผล
5.1 จากข้อมูลการรับรู ้ของผูต้ อบแบบสอบถามต่อความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้เรี ยงสามารถอภิปรายผลการรับรู ้ต่อ
ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ตามมิติต่าง ๆ ของบริ ษทั เลิร์น คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ได้ดงั นี้
1. การรับรู ้ต่อของผูต้ อบแบบสอบถามต่อมิติดา้ นการสร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง จากการศึกษา
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู ้ต่อมิติดา้ นการสร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องเป็ นลาดับที่ 3 ของมิติความ
เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ย 4.52 ถือว่ามีการเกิดขึ้นบ่อย โดยการรับรู ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือพนักงานให้
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ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ รองลงมาคือเรื่ องพนักงานมองปั ญหาที่เกิดจากการทางานเป็ น
โอกาสที่จะได้เรี ยนรู้จากความผิดพลาด ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ขวัญตา เสมอเชื้อ (2559) ที่ทาการศึกษา
เรื่ องการประเมินความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของที่ทาการไปรษณี ยใ์ นจังหวัดเชียงใหม่ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ภูรินทร์ ข่อยจินดา (2556) ที่ทาการศึกษาเรื่ องการประเมินความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้โดยพนักงานธนาคาร
ออมสิ น สาขาในสานักงานเขตเชียงใหม่ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิชา เสาเวียง (2556) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง
การประเมินความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้โดยพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ฝ่ ายปฏิบตั ิการเครื อข่าย (เขต 1 ภาค 1)
2. การรับรู ้ต่อของผูต้ อบแบบสอบถามต่อมิติดา้ นการสนับสนุนให้มีการซักถามและสนทนา จากการศึกษา
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู ้ต่อมิติดา้ นการสนับสนุนให้มีการซักถามและสนทนาเป็ นลาดับที่ 1 ของมิติความ
เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ย 4.78 ถือว่ามีการเกิดขึ้นบ่อย เนื่องด้วยองค์กรเน้นการเปิ ดโอกาสให้ซักถามได้
ทันที เมื่ อมี ขอ้ สงสัย และมี หลายช่ องทางในการติ ดต่อสื่ อสาร ทาให้พนักงานกล้าที่ จะซักถามและสนทนากันผ่าน
ช่ องทางต่างๆ โดยการรั บรู ้ ที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุดคื อ พนักงานทุ กคนปฏิ บตั ิ ต่อเพื่อนร่ วมงานด้วยความเคารพ และ
รองลงมาคือเรื่ องพนักงานให้เวลาในการสร้างความไว้วางใจต่อกันและกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของขวัญ
ตา เสมอเชื้อ (2559) ที่ทาการศึกษาเรื่ องการประเมินความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของที่ทาการไปรษณี ยใ์ นจังหวัด
เชี ยงใหม่ ที่พบว่าการรับรู ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุดคือพนักงานทุกคนปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานด้วยความเคารพ และ
รองลงมาคือบุคลากรมีความจริ งใจซื่ อตรงต่อกันในการบอกถึงผลตอบรับหรื อข้อผิดพลาดที่มีต่อกันและกันระหว่าง
เพื่อนร่ วมงาน และไม่สอดคล้องกับภูรินทร์ ข่อยจินดา (2556) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง การประเมินความเป็ นองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู้โดยพนักงานธนาคารออมสิ น สาขาในสานักงานเขตเชี ยงใหม่ ที่พบว่าการรับรู ้ ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
พนักงานสร้างความไว้วางใจต่อกันและกัน และรองลงมาคือพนักงานทุกคนปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานด้วยความเคารพ
แต่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิ ชา เสาเวียง (2556) ที่ทาการศึกษาเรื่ องการประเมินความเป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้โดยพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ฝ่ ายปฏิบตั ิการเครื อข่าย (เขต 1 ภาค 1)
3. การรับรู ้ต่อของผูต้ อบแบบสอบถามต่อมิติดา้ นการส่ งเสริ มการร่ วมมื อกันและการเรี ยนรู ้ เป็ นที ม จาก
การศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู ้ต่อมิติดา้ นการส่ งเสริ มการร่ วมมือกันและการเรี ยนรู ้เป็ นทีมเป็ นลาดับที่
4 ของมิติความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ย 4.51 ถือว่ามีการเกิดขึ้นบ่อย โดยการรับรู ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ทีมงานยอมรับและสามารถปรับเปลี่ยนความคิดของตนตามข้อเท็จจริ งหรื อมติของกลุ่ม รองลงมาคือทีมงานปฏิบตั ิต่อ
สมาชิ กทุ กคนเท่าเที ยมกัน โดยไม่คานึ งถึ งตาแหน่ งงาน วัฒนธรรม หรื อความแตกต่าง ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ขวัญตา เสมอเชื้อ (2559) ที่ทาการศึกษาเรื่ องการประเมินความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ของที่ทาการ
ไปรษณี ยใ์ นจังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ พบว่าการรับรู ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุดคือทีมงานให้ความสาคัญทั้งต่อเครื่ องมือและวิธี
(แนวทาง) ที่จะให้ทีมงานทาได้ดีมากขึ้น และรองลงมาคือ ทีมงานปฎิบตั ิต่อสมาชิกทุกคนเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึ งถึง
ตาแหน่งงาน วัฒนธรรม หรื อความแตกต่าง และไม่สอดคล้องกับภูรินทร์ ข่อยจินดา (2556) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง การ
ประเมินความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้โดยพนักงานธนาคารออมสิ น สาขาในสานักงานเขตเชียงใหม่ ที่พบว่าการ
รับรู ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือทีมงานให้ความสาคัญทั้งต่องานที่ได้รับมอบหมายร่ วมกันและแนวทางที่ดีของการทางาน
เป็ นทีม และรองลงมาคือทีมงานยอมรับและสามารถปรับเปลี่ยนความคิดของตนตามข้อเท็จจริ งหรื อมติของกลุ่ม อีก
ทั้งยังไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิชา เสาเวียง (2556) ที่ทาการศึกษาเรื่ องการประเมินความเป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู้โดยพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ฝ่ ายปฏิบตั ิการเครื อข่าย (เขต 1 ภาค 1) ที่พบว่าการรับรู ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
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คือทีมงานให้ความสาคัญทั้งต่อเครื่ องมือและวิธี (แนวทาง) ที่จะให้ทีมงานทาได้ดีมากขึ้น และรองลงมาคือทีมงาน
ยอมรับและสามารถปรับเปลี่ยนความคิดของตนตามข้อเท็จจริ งหรื อมติของกลุ่ม
4. การรับรู ้ต่อของผูต้ อบแบบสอบถามต่อมิติดา้ นการส่ งเสริ มการสร้างระบบที่รวบรวมและแบ่งปั นความรู ้
จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการรั บรู ้ต่อมิติดา้ นการส่ งเสริ มการสร้างระบบที่ รวบรวมและแบ่งปั น
ความรู้เป็ นลาดับที่ 7 ของมิติความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.30 ถือว่ามีการเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย เนื่องด้วย
องค์กรยังขาดการสร้างระบบที่รวบรวมและแบ่งปั นความรู ้ที่จะช่วยให้พนักงานเพิ่มพูนทักษะและความรู ้ท้ งั ในและ
นอกหน่ วยงาน เพื่อเพิ่มการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุด โดยการรั บรู ้ ที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุดคือ องค์กรใช้การ
สื่ อสารแบบสองทาง โดยเปิ ดโอกาสให้ใช้ช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเรื่ องพื้นฐาน
ทัว่ ไปของการทางาน เช่น การปรับปรุ งระบบงาน การเรี ยกประชุม รองลงมาคือองค์กรสนับสนุนให้พนักงานสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จาเป็ นได้ง่ายและรวดเร็ ว ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ขวัญตา เสมอเชื้ อ (2559) ที่
ทาการศึกษาเรื่ องการประเมินความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของที่ทาการไปรษณี ยใ์ นจังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่าการ
รับรู ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ องค์กรสนับสนุนให้บุคลากรสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จาเป็ นได้ง่ายและรวดเร็ ว และ
รองลงมาคือ องค์กรมีการปรับปรุ งฐานข้อมูลด้านความสามารถของบุคลากรอย่างสม่าเสมอ และไม่สอดคล้องกับ
ภูรินทร์ ข่อยจินดา (2556) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง การประเมินความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้โดยพนักงานธนาคารออม
สิ น สาขาในสานักงานเขตเชี ยงใหม่ ที่พบว่าการรับรู ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ องค์กรสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จาเป็ นได้ง่ายและรวดเร็ ว และรองลงมาคือ องค์กรมีการประเมินผลด้านเวลาและทรัพยากรที่ใช้
จากการส่ งพนักงานไปฝึ กอบรม อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิชา เสาเวียง (2556) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง
การประเมินความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้โดยพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ฝ่ ายปฏิบตั ิการเครื อข่าย (เขต 1 ภาค
1) ที่พบว่าการรับรู ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ องค์กรสนับสนุนให้บุคลากรสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จาเป็ นได้ง่ายและ
รวดเร็ ว และรองลงมาคือองค์กรใช้การสื่ อสารแบบสองทาง โดยเปิ ดโอกาสให้ใช้ช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้
แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเรื่ องพื้นฐานทัว่ ไปของการทางาน เช่น การปรับปรุ งระบบงาน การเรี ยกประชุม
5. การรับรู ้ต่อของผูต้ อบแบบสอบถามต่อมิติดา้ นการให้อานาจคนในองค์กรต่อวิสัยทัศน์ จากการศึกษา
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู ้ต่อมิติดา้ นการให้อานาจคนในองค์กรต่อวิสัยทัศน์เป็ นลาดับที่ 6 ของมิติความ
เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ย 4.37 ถือว่ามีการเกิดขึ้นบ่อย โดยการรับรู ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ องค์กรให้การ
ยอมรับในความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ของพนักงาน รองลงมาคือองค์กรเชิ ญชวนให้พนักงานมีส่วนร่ วมต่อ
วิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ขวัญตา เสมอเชื้อ (2559) ที่ทาการศึกษาเรื่ องการประเมิน
ความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของที่ ทาการไปรษณี ยใ์ นจังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ พบว่าการรั บรู ้ ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุดคือ
องค์กรสร้างแนววิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับและทุกหน่ วยงาน และรองลงมาคือ อองค์กรเชิญชวนให้
บุคลากรมีส่วนร่ วมต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร และไม่สอดคล้องกับภูรินทร์ ข่อยจินดา (2556) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง การ
ประเมินความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้โดยพนักงานธนาคารออมสิ น สาขาในสานักงานเขตเชียงใหม่ ที่พบว่าการ
รับรู ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ องค์กรเปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ที่ตอ้ งการในการทางาน
เพื่อให้งานสาเร็ จลุล่วงได้ และรองลงมาคือ องค์กรให้การยอมรับในความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ของพนักงาน
และยังไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิชา เสาเวียง (2556) ที่ทาการศึกษาเรื่ องการประเมินความเป็ นองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู ้โดยพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ฝ่ ายปฏิบตั ิการเครื อข่าย (เขต 1 ภาค 1) ที่พบว่าการรับรู ้ที่มีค่าเฉลี่ยมาก
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ที่สุดคือ องค์กรให้การยอมรับในความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ของพนักงาน และรองลงมาคือองค์กรเปิ ดโอกาส
ให้พนักงานสามารถควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ที่ตอ้ งการในการทางานเพื่อให้งานสาเร็ จลุล่วงได้
6. การรั บรู ้ ต่อของผูต้ อบแบบสอบถามต่อมิ ติดา้ นการเชื่ อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม จาก
การศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู ้ต่อมิติดา้ นการเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเป็ นลาดับที่ 2
ของมิติความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ย 4.53 ถือว่ามีการเกิดขึ้นบ่อย โดยการรับรู ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
องค์กรสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมุ่งเน้นที่ความต้องการของลูกค้า โดยนาความเห็นของลูกค้ามาใช้ในกระบวนการ
ตัดสิ นใจมากที่สุด และรองลงมาคือ องค์กรพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดจากการตัดสิ นใจบนพื้นฐานของคุณธรรมและ
จริ ยธรรมของพนักงาน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ขวัญตา เสมอเชื้อ (2559) ที่ทาการศึกษาเรื่ องการประเมิน
ความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของที่ ทาการไปรษณี ยใ์ นจังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ พบว่าการรั บรู ้ ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุดคือ
องค์ก รพิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด จากการตัดสิ นใจบนพื้ น ฐานของคุ ณธรรมและจริ ย ธรรมของพนักงาน และ
รองลงมาคือ องค์กรช่วยบุคลากรให้สามารถใช้ชีวิตอย่างสมดุลทั้งเรื่ องงานและเรื่ องครอบครัว แต่สอดคล้องกับ
ภูรินทร์ ข่อยจินดา (2556) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง การประเมินความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้โดยพนักงานธนาคารออม
สิ น สาขาในสานักงานเขตเชียงใหม่และ นิชา เสาเวียง (2556) ที่ทาการศึกษาเรื่ องการประเมินความเป็ นองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู ้โดยพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ฝ่ ายปฏิบตั ิการเครื อข่าย (เขต 1 ภาค 1) ที่พบว่าการรับรู ้ที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ องค์กรสนับสนุ นให้พนักงานทุกคนมุ่งเน้นที่ ความต้องการของลูกค้า โดยนาความเห็ นของลูกค้ามาใช้ใน
กระบวนการตัดสิ นใจมากที่สุด และรองลงมาคือ องค์กรพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดจากการตัดสิ นใจบนพื้นฐานของ
คุณธรรมและจริ ยธรรมของพนักงาน
7. การรับรู ้ต่อของผูต้ อบแบบสอบถามต่อมิติดา้ นภาวะผูน้ าในการสนับสนุนการเรี ยนรู ้ จากการศึกษาพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู ้ต่อมิติดา้ นภาวะผูน้ าในการสนับสนุนการเรี ยนรู ้เป็ นลาดับที่ 5 ของมิติความเป็ นองค์กร
แห่ งการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ย 4.50 ถือว่ามีการเกิดขึ้นบ่อย โดยการรับรู ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ องค์กรมีหัวหน้างานที่
สามารถสื่ อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพนักงานในเรื่ องทิศทางขององค์กรและแนวโน้มของการทางาน และองค์กรมี
หัวหน้างานที่ สร้ างความมัน่ ใจว่าการดาเนิ นงานขององค์กรสอดคล้องกับคุณค่าขององค์กร รองลงมาคือ องค์กรมี
หัวหน้างานที่ ส นับ สนุ นและสร้ างแรงจู งใจให้พนักงานบรรลุ สู่ วิสั ย ทัศ น์ ข ององค์ก รได้ ซึ่ งไม่ ส อดคล้อ งกับ ผล
การศึกษาของ ขวัญตา เสมอเชื้อ (2559) ที่ทาการศึกษาเรื่ องการประเมินความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของที่ทาการ
ไปรษณี ยใ์ นจังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่าการรับรู ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ องค์กรมีหัวหน้างานที่สร้างความมัน่ ใจว่าการ
ดาเนิ นงานขององค์กรสอดคล้องกับคุณค่าขององค์กร และรองลงมาคือ องค์กรมีหัวหน้างานที่เป็ นพี่เลี้ยงและโค้ช
ให้กบั ลูกทีมทุกคนอย่างทัว่ ถึง และไม่สอดคล้องกับภูรินทร์ ข่อยจินดา (2556) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง การประเมินความ
เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้โดยพนักงานธนาคารออมสิ น สาขาในสานักงานเขตเชียงใหม่ ที่พบว่าการรับรู ้ที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ องค์กรมีหวั หน้างานที่สร้างความมัน่ ใจว่าการดาเนิ นงานขององค์กรสอดคล้องกับคุณค่าขององค์กร และ
รองลงมาคือ องค์กรมีหัวหน้างานที่มองหาโอกาสในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ นิชา เสาเวียง (2556) ที่ทาการศึกษาเรื่ องการประเมินความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้โดยพนักงานการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค ฝ่ ายปฏิบตั ิการเครื อข่าย (เขต 1 ภาค 1) ที่พบว่าการรับรู ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ องค์กรมีหวั หน้างานที่พร้อม
จะตอบสนองพนักงานตามที่ร้องขอ เพื่อให้เกิดโอกาสในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ รวมถึงการฝึ กอบรมที่ตอ้ งการ และ
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รองลงมาคือ องค์กรมี หัวหน้างานที่ สามารถสื่ อสารแลกเปลี่ ยนข้อมูลกับพนักงานในเรื่ องทิ ศทางขององค์กรและ
แนวโน้มของการทางาน
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ อง การประเมินความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้โดยพนักงานของบริ ษทั เลิร์น คอร์ ปอเรชัน่
จากัด การพิจารณานาแนวคิดองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้มาใช้ในการพัฒนาองค์กรนั้น องค์กรควรให้ความสาคัญกับทุกมิติ
ขององค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ เนื่ องจากแต่ละมิติเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่จะนาไปสู่ การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ที่
ยัง่ ยืน ควรหาแนวทางในการพัฒนามิติที่มีค่าเฉลี่ยการรับรู ้อยูใ่ นลาดับท้ายๆ ส่ วนมิติที่มีค่าเฉลี่ยการรับรู ้อยูใ่ นลาดับ
ต้น องค์กรควรให้การสนับสนุนในการดาเนินการต่อไป สาหรับลาดับการพัฒนา ควรดาเนินการดังต่อไปนี้
มิ ติดา้ นการสร้ างระบบที่ รวบรวมและแบ่งปั นความรู ้ ผูบ้ ริ หารควรเน้นเป็ นมิ ติแรกเนื่ องจากเป็ นมิ ติที่
พนัก งานมี การรั บ รู ้ ถึ งความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ย นรู้ น้อ ยที่ สุ ด โดยการส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ด การสร้ างระบบการวัด
ความสามารถของพนักงานแต่ละคนเพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในปั จจุบนั กับความสามารถที่ตอ้ งการในอนาคต
รวมไปถึงการปรับปรุ งฐานข้อมูลด้านความสามารถของพนักงานอย่างสม่าเสมอ จัดตั้งทีมงานที่มาจากพนักงานทุก
ระดับและทุ กที มให้มาร่ วมกันสร้ างบทเรี ยนสาหรั บการเรี ยนรู ้ สิ่งต่าง ๆ ให้ครอบคลุ มกับพนักงานทุกคนภายใน
องค์กร
มิติดา้ นการให้อานาจคนในองค์กรต่อวิสัยทัศน์ เนื่ องจากเป็ นมิติที่พนักงานมีการรับรู้ถึงความเป็ นองค์กร
แห่ งการเรี ยนรู ้นอ้ ยรองลงมา ผูบ้ ริ หารควรให้การสนับสนุนพนักงานที่สามารถประเมินความเสี่ ยงในการบริ หารงาน
ขององค์กรได้ ควบคู่ไปกับการเปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ที่ตอ้ งการในการทางานเพื่อให้
งานสาเร็ จลุล่วงได้ เช่น การเข้าถึงทรัพยากรที่จาเป็ นตามความเหมาะสมของแต่ละตาแหน่งงาน
มิติดา้ นภาวะผูน้ าในการสนับสนุนการเรี ยนรู้ ผูบ้ ริ หารควรชี้แจงและทาความเข้าใจกับหัวหน้างานระดับย่อย
ในการดาเนิ นการพิจารณาสิ่ งที่พนักงานร้องขอ เพื่อให้เกิดโอกาสในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ รวมไปถึงการฝึ กอบรมที่
พนักงานต้องการเพื่อเสริ มสร้างความรู ้ และควรจัดการอบรมให้หัวหน้างานระดับย่อย สามารถเป็ นพี่เลี้ยงและโค้ช
ให้กบั ลูกทีมทุกคนอย่างทัว่ ถึง เพื่อเป็ นการสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของพนักงาน
มิติดา้ นการส่ งเสริ มการร่ วมมือกันและการเรี ยนรู ้เป็ นทีม สิ่ งที่ผบู้ ริ หารควรให้ความสาคัญเป็ นอันดับแรกคือ
การให้รางวัลแก่ทีมงานในลักษณะของรางวัลของกลุ่ม เมื่อทีมงานนั้นทางานได้ประสบความสาเร็ จเพื่อเป็ นขวัญและ
กาลังใจในการทางานของพนักงาน เช่น การจัดเลี้ยงขนม กาแฟ หรื ออาหารกลางวัน ถัดมาคือการให้ความเชื่อมัน่ กับ
ทีมงานว่าจะยอมรับความคิดเห็นและตอบสนองต่อสิ่ งต่าง ๆ ที่ร้องขอเพื่อส่ งเสริ มการร่ วมมือและการเรี ยนรู ้เป็ นทีม
มิติดา้ นการสร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง ประเด็นที่พนักงานมีค่าเฉลี่ยการรับรู ้ในระดับน้อยที่สุด
คือ พนักงานได้รับการสนับสนุนทางการเงินหรื อทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อใช้ในการเรี ยนรู้ แสดงให้เห็นว่าพนักงานขาด
การสนับสนุ นในเรื่ องของการเรี ยนรู ้ ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรพิจารณาในเรื่ องนี้ อย่างเร่ งด่วน เนื่ องจากองค์กรต้องสร้าง
โอกาสในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องให้กบั พนักงานเพื่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้อย่างยัง่ ยืน โดยการพิจารณาสิ่ งที่
พนักงานร้องขอเพื่อการเรี ยนรู ้ เช่น คอร์ สการฝึ กอบรม อุปกรณ์ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
มิติดา้ นการเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญในเรื่ องที่เร่ งด่วนที่สุดคือ
การช่ วยให้พนักงานสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุ ลทั้งเรื่ องงานและเรื่ องครอบครั ว ควรมี กิจกรรมเพิ่ มเติ มให้กับ
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พนักงาน เช่น การจัดโซนพักผ่อนหย่อนใจให้พนักงานได้พกั ผ่อนระหว่างการทางาน เช่น สวนเล็กๆ เก้าอี้นวด ขนม
และน้ าดื่ม รวมไปถึงการจัดให้มีการนวดผ่อนคลาย หรื อการส่ งเสริ มให้เกิดการรวมกลุ่มออกกาลังกายหลังเลิกงาน
มิติดา้ นการสนับสนุนให้ใช้การซักถามและสนทนา ค่าเฉลี่ยการรับรู้ของพนักงานในมิติน้ ี มีค่ามากที่สุด แต่ก็
ยังมีประเด็นที่ ผบู ้ ริ หารควรนามาสร้างเพื่อให้เกิดการรับรู ้ที่เพิ่มขึ้นคือ ผูบ้ ริ หารควรเปิ ดโอกาสให้กบั พนักงานอย่าง
แท้จริ ง และให้ความเชื่อมัน่ ว่าจะตอบสนองต่อตาถามหรื อข้อสงสัยของพนักงาน อาจมีการส่ งเสริ มให้เกิดการพูดคุย
หรื อแสดงความคิดเห็นโดยการเพิ่มช่องทางในการสื่ อสารระหว่างพนักงานและหัวหน้างาน
และจากการศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างมิติขององค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้กบั ปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคล
นั้น ระดับการศึกษาสู งสุ ดมีความสัมพันธ์กบั ความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ องค์กรจึงควรให้ความสาคัญกับการรับ
พนักงานที่ มี ระดับการศึ กษาสู งสุ ดให้มีค วามหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริ ญญาโท เพื่อ เพิ่ม ความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานและยังถ่ายทอดความรู ้ความสามารถนี้ ให้กบั บริ ษทั รวมไปถึงเพื่อนร่ วมงาน ซึ่ งเป็ น
การส่ งเสริ มความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์ในการทางานก็มีความสัมพันธ์กบั ความเป็ นองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู้เช่นเดียวกัน ดังนั้น องค์กรจึงควรให้ความสาคัญกับการรับพนักงานที่มีประสบการณ์หลายปี เข้ามาทางาน
เพื่อให้พนักงานนาทักษะที่ ได้จากประสบการณ์เหล่านั้นมาปรับใช้กบั การทางานขององค์กร อีกทั้งยังช่วยถ่ายทอด
ทักษะรวมทั้งประสบการณ์ไปยังเพื่อนร่ วมงาน ทาให้บริ ษทั เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้มากยิ่งขึ้น ส่ วนตาแหน่งงานที่
ถึงแม้วา่ จะไม่มีความสัมพันธ์กบั ความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ แต่กย็ งั เป็ นสิ่ งสาคัญที่องค์กรจะต้องจัดให้เหมาะสม
กับความรู ้ความสามารถของพนักงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ
สาหรั บงานวิจยั ในอนาคตนั้น ควรทาการศึกษาแบบเจาะลึกลงไปในแต่ละมิ ติขององค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
รวมทั้งความสั ม พันธ์ ร ะหว่างมิ ติข ององค์กรแห่ งการเรี ย นรู ้ กับ ปั จ จัย ด้านลักษณะส่ วนบุ ค คล และอาจจะใช้การ
สัมภาษณ์รวมเข้ามาด้วยเพื่อข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจนมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งข้อมูลที่ได้น้ ี จะนาไปพัฒนาองค์กรให้ไปสู่ ความ
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ งและครบถ้วนทุกมิติ
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