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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 2) ศึกษาปัจจัยที่
สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ บุคลากรธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 379 คน  โดยใช้
แบบสอบถามการวัดระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับการศึกษาโดย
วิธีการเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ จ านวน 6 ท่าน ใช้แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า องค์ประกอบด้าน
กระบวนการและการด าเนินการการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมสูงที่สุด รองมาคือ องค์ประกอบด้านพฤติกรรม
ของผู้น าที่กระตุ้นการเรียนรู้ และองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามล าดับ   2) 
ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย 
6 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสาร
สนทเศ ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคคลและทีมงาน ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ และปัจจัย
ด้านการจูงใจ 3) แนวทางในการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 10 แนวทาง คือ 
1.สร้างวิสัยทัศน์ร่วม 2.ก าหนดกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร 3.ออกแบบโครงสร้างองค์การ
แบบราบ 4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยในการปฏิบัติงาน  5.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ 6.สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 7.ให้โอกาส
และสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเอง 8.ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 9.กระตุ้นและ
สนับสนุนให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และ 10.ให้อ านาจในการตัดสินใจ 
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The research aimed to: 1) study the level of being a learning organization,2) study 
the factors that support the learning organization, and 3) suggest the development 
approaches to become the learning organization for Bangkok Bank Public Company 
Limited. 

This study utilized mixed methods approach which were a quantitative 
methodology and a qualitative methodology. In the quantitative methodology, the 
samples were 379 personnel of Bangkok Bank public company limited. The data 
collecting instrument was the level of learning organization questionnaire and the data 
were analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation. In the 
qualitative methodology, the samples were 6 executive managers of the organization. 
The data collecting instrument was a semi-structured interview and the data were 
analyzed by using the content analysis. 

The findings were: 1) the overall level of being the learning organization of 
Bangkok Bank Public Company Limited and its parts were at a moderate level. The 
element of concrete learning processes and practices was the highest following by the 
element of leadership that reinforcing learning, and the element of supportive learning 
development, 2) six factors that supported the learning organization of Bangkok Bank 
Public Company Limited, included the followings: vision and strategy, organizational 
structure, information technology, individual and team development, organizational 
culture and atmosphere, and motivation, and 3) ten approaches to develop Bangkok 
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Bank Public Company Limited to become the learning organization included the 
followings:  (1) creating a shared vision, (2) determining strategy that promoted 
personnel learning, (3) designing the organizational structure toward flat organization, 
(4) developing information technology system to facilitate working, (5) developing 
information technology system to facilitate learning, (6) creating organizational culture 
and atmosphere to facilitate learning, (7) giving the chance and supporting personnel 
for individual development, (8) supporting team learning, (9) stimulating and supporting 
the personnel learning, and (10) empowering people in making decisions. 
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วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากหลาย
ภาคส่วน เริ่มต้นผู้วิจัยขอขอบพระคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่มอบทุนส่งเสริมการศึกษา
ประเภทที่  1 แก่ผู้วิจัย เพ่ือเป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร รวมถึงทุนการ
สนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รศ.ดร. วิชัย อุตสาหจิต อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้สละเวลาอันมีค่าเพ่ือให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาต่างๆในการท าวิจัยครั้งนี้จนเสร็จสมบูรณ์ด้วยความเอาใจใส่และทุ่มเท 

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. สมบัติ กุสุมาวลี ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความรู้
เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัยครั้งนี้อย่างยิ่ง  และ
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่กรุณาเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ให้ค าแนะน าท าให้งานวิจัยในครั้งนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งต่อการท าวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ รวมถึง เพ่ือนๆ พ่ีๆ บุคลากร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และให้ก าลังใจที่มีคุณค่ามาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ที่คอยสนับสนุน ให้ค าแนะน า และ
ก าลังใจแก่ผู้วิจัยมาตลอด ท าให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนาตนเอง ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมาได้ด้วยดี 

ท้ายที่สุดผู้วิจัยขอระลึงถึงพระคุณทุกท่านที่กล่าวมาข้างต้น  ตลอดจนเจ้าของเอกสารและ
ผลงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้อ้างอิงถึง รวมถึงผู้ที่มิได้เอ่ยนามที่มีส่วนช่วยเหลือให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงมา ณ ที่นี ่
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บทน า 

 ที่มาและความส าคัญ 

 
เมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง และเทคโนโลยีต่างๆ อันมีผลมาจากแรงผลักดันของกระแสโลกาภิวัฒน์ เศรษฐกิจโลก 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยนแรงงาน 
รวมไปถึงอิทธิพลและความต้องการของลูกค้า แรงผลักดันต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้ทุกองค์การต้องมีการ
ปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อองค์การอย่างมาก ดังนั้น
การด าเนินธุรกิจในยุคที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้น องค์การต้องพยายามหากล
ยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานท าธุรกิจเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด ารงอยู่ได้ ซึ่งการที่จะท าให้องค์การจะ
สามารถด ารงอยู่ได้นั้น องค์การต้องมีการเรียนรู้ภายในที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือมีการเรียนรู้
ที่ล้ าหน้ากว่าการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดขึ้นภายนอกองค์การ และหากองค์การใดสามารถเรียนรู้และ
ปรับตัวได้เร็วกว่าองค์การอ่ืน องค์การนั้นก็จะมีข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพ่ิมมากขึ้น (Revans, 1980) ในทางกลับกันหากองค์การใดปราศจากการเรียนรู้และการ
ปรับตัว ก็จะล้าและไม่อาจที่จะด ารงอยู่ต่อไปได้   

ในช่วงทศวรรษที่ 1980 องค์การต่างๆ จึงเริ่มให้ความส าคัญกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เพราะ
เชื่อว่าการเรียนรู้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และท าให้องค์การประสบความส าเร็จได้ กรณีศึกษาที่โดดเด่น ได้แก่ “บริษัท Shell Oil” โดย
บริษัทเห็นว่าปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้บริษัทประสบความส าเร็จได้มากกว่าเดิมคือ การท างานเป็นทีม 
การสื่อสารแบบวงกว้าง และการเรียนรู้ในองค์การต้องมีความสอดคล้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีการท าวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ในองค์การ ซึ่งพบว่า การเรียนรู้ในองค์การมี
ประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์และความส าเร็จขององค์การจึงท าให้บริษัท  Shell Oil ก้าวล้ าหน้า
คู่แข่งต่างๆ ต่อมาในช่วงทศวรรษที่1990 ระบบสังคมทุนนิยม (Capitalist Society) จึงได้ถูก
เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจบนฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ซึ่งจากงานเขียน
เรื่อง “Post-Capitalist Society” ของดรัคเกอร์ได้กล่าวว่า รูปแบบของสังคมแบบใหม่ที่จะเข้ามา
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แทนที่สังคมทุนนิยมแบบเดิมก็คือ สังคมหลังทุนนิยม (Post-Capitalist Society) ที่ซึ่งระบบเศรษฐกิจ
จะเปลี่ยนผันจากระบบเศรษฐกิจแบบเน้นการผลิตเชิงอุตสาหกรรม (Production-Based, 
Manufacturing-Based Economy) หรือ ไปสู่เศรษฐกิจความรู้ ที่จะเป็นระยะผ่านก้าวไปสู่สังคม
ความรู้ (Knowledge Society) ที่เต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ (Exchange Knowledge) ดังนั้น
เงินทุน แรงงาน และทรัพยากรต่างๆจะไม่ใช่ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่ส าคัญที่สุดอีกต่อไป แต่จะ
เป็นความรู้ที่ เป็นทรัพยากรที่ทรงพลังมีคุณค่าและเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์การ (Drucker, 1993 อ้างถึงใน สมบัติ กุสุมาวลี, 2552: 106-
111) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิชัย อุตสาหจิต (2547) ที่ได้เสนอว่า ปัจจัยการผลิตที่ก่อให้
ความส าเร็จในอดีตอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป แต่ปัจจัยทรัพยากรมนุษย์จะกลายมาเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ
ที่สุดขององค์การแทน ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่เหมาะสมเพ่ือรองรับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้องค์การหลายแห่งจึงได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ต่างๆ
เพ่ือที่จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากขึ้น มีการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานและมีการน าการเรียนรู้มาใช้เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ  
Johnsonville Foods และPacific Bell ในสหรัฐอเมริกา Nokia และ Sheerness Steel ในยุโรป  
Honda และ Samsung ในเอเซีย (Marquardt, 2002)  ส าหรับประเทศไทยนั้นก็ได้มีการน าแนวคิด
เศรษฐกิจบนฐานความรู้เข้ามาบรรจุผนวกเป็นแนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญของ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10” (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งสอดคล้องกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช (2532) ที่ได้พระราชทานในพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของ  
5 มหาวิทยาลัย ณ ศาลาดุสิดาลัย ไว้ว่า 

“…การศึกษาเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความ
เจริญและความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่  
แต่การศึกษาเรียนรู้นั้น ก็มิได้หมายถึงการเรียนจากสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว 
 แต่หากสามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งแวดล้อม จากการท างาน จากผู้ร่วมงาน และสิ่ง
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ก็ล้วนเป็นแหล่งที่มาแห่งความรู้แก่ผู้ที่แสวงหาได้…” 
จากพระบรมราโชวาทฯ แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงเห็นว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาของประเทศชาติ และการเรียนรู้ไม่
เพียงแต่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเท่านั้น แต่ยังสามารถเกิดขึ้นจากการท างาน หรือจากผู้ร่วมงานได้
เช่นกัน ดังนั้นองค์การก็ถือเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ องค์การจึง
จ าเป็นต้องสร้างการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในองค์การ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีอิสระ
ในการเรียนรู้ ตลอดจนสามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและมีการเรียนรู้ร่วมกันทั้งองค์การ ซึ่งองค์การใน
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ลักษณะนี้ก็คือ องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) กล่าวคือเป็นองค์การที่มุ่งขยาย 
ขีดความสามารถของคนในองค์การ เพิ่มศักยภาพเพ่ือสร้างผลงานและสร้างอนาคต โดยคนในองค์การ
ต่างก็เรียนรู้วิธีในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง (Senge, 1990b อ้างถึงใน สมบัติ กุสุมาวลี, 2559) 
อีกทั้งองค์การแห่งการเรียนรู้ ยังเป็นองค์การที่มุ่งเน้นในการกระตุ้นให้คนในองค์การกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือขยายศักยภาพของตนเองและองค์การในการที่จะ
ปฏิบัติงานหรือภารกิจต่างๆให้ส าเร็จ โดยอาศัยรู้แบบของการท างานเป็นทีม รวมถึงมีความคิดเข้าใจ
เชิงระบบ  

องค์การแห่งเรียนรู้จึงถือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการบริหารองค์การยุคใหม่ ซึ่งเป็นยุคที่เน้น
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการสร้างและสั่งสมความรู้ สินทรัพย์ทางปัญญา เพ่ือน ามาใช้ในการ
พัฒนารูปแบบการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นไป (เดช เทียมรัตน์ และ กานต์
สุดา มาฆะศิรานนท์, 2544) โดย Peter M. Senge นักวิชาการด้านการเรียนรู้ในองค์การ ของ Sloan 
School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT) ได้ อธิบ ายหั ว ใจ
ส าคัญของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ว่าอยู่ที่การเสริมสร้างวินัย 5 ประการ คือ ความรอบรู้แห่ง
ตน (Personal Mastery) แบบแผนทางความคิด (Mental Model) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared 
Vision) การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) และการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) 
(Senge, 1990b) นอกจากนี้ Marquardt ได้เสนอว่า ในศตวรรษที่ 21 นั้นองค์การจะต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบและโครงสร้างต่างๆขององค์การให้มีการเรียนรู้ที่เป็นพลวัตทั้งในระดับบุคคล ทีมงานและ
องค์การ รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือที่
องค์การทั้งหลายจะสามารถด ารงอยู่ได้ (Marquardt, 2002) ทั้งนี้องค์การทุกประเภทควรมีการ
พัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพราะไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์การเอกชน องค์การขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ล้วนแต่ก็ต้องแข่งขันกันด้วยความรู้และภูมิปัญญา 
ซึ่งหากองค์การธุรกิจใดสามารถปรับตัวได้เท่าทันกับเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถครอบครองวิทยาการ 
ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ย่อมท าให้องค์การมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพ่ิมมากขึ้น และ
ก้าวล้ าเหนือกว่าองค์การอื่นๆ   

สังคมปัจจุบันก าลังก้าวเข้าสู่ เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล (Digital Economy) ซึ่งเป็น 
เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปกระบวนการผลิต การด าเนินธุรกิจ การค้า การบริหาร การศึกษา การสาธารณสุข การเงินและ
การคลัง เป็นต้น เทคโนโลยีได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคม และส่งผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคอย่างมาก กล่าวคือผู้บริโภคส่วนใหญ่
นิยมเลือกซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น ท าให้มีการท าธุรกรรมการเงินออนไลน์มากขึ้น เพ่ือช าระเงินค่า
สินค้า หรือช าระบริการออนไลน์ จากข้อมูลสถิติธุรกรรมการช าระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย  
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ปี พ.ศ. 2553–2558 พบว่าทั้งปริมาณและมูลค่าการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่าง
หนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย (e -Payment) มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้าน
ปริมาณการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e -Payment)  ในปี 2558 เติบโตสูงถึงร้อยละ 34.92 เมื่อ
เทียบกับปีก่อน  และมูลค่าการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e -Payment)  ในปี 2558 ก็เติบโตสูง
เช่นกัน คือ ถึงร้อยละ 8.96  เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสัดส่วนปริมาณการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ผ่านผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงิน (Bank) และผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) อยู่ที่
ร้อยละ 64.10 และ 35.90 ตามล าดับ 

 

 
 

ภาพที่ 1.1  สถิติการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผ่านทางเครือข่าย 
(e-Payment) ปี พ.ศ. 2553 – 2558 

แหล่งที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559. 
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การช าระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ผ่านอปุกรณ์อย่างใดอย่างหน่ึง
หรือผ่านทางเครือข่าย (e-Payment)

ปริมาณการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่นอุปกรณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือผ่านทางเครือข่าย (e-Payment)

มูลค่าการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่นอุปกรณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือผา่นทางเครือข่าย (e-Payment)
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Bank 
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ภาพที่ 1.2  เปรียบสถิติการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ (e-Payment) ของผู้ให้บริการที่เป็นสถาบัน

การเงินและมิใช่สถาบันกันเงิน ปี พ.ศ. 2553 – 2558 
แหล่งที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559. 
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การช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผ่านทางเครือข่าย 
(e-Payment) ส าหรับผู้ให้บริการทีเ่ป็นสถาบันการเงนิ (Bank)

ปริมาณการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่นอุปกรณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือผ่านทางเครือข่าย (e-Payment)

มูลค่าการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่นอุปกรณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือผา่นทางเครือข่าย (e-Payment)
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การช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผ่านทางเครือข่าย 
(e-Payment) ส าหรับผู้ให้บริการทีม่ใิช่สถาบันการเงนิ (Non-Bank)

ปริมาณการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่นอุปกรณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือผ่านทางเครือข่าย (e-Payment)

มูลค่าการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่นอุปกรณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือผา่นทางเครือข่าย (e-Payment)
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จากข้อมูลสถิติดังกล่าวจะเห็นว่าทั้งปริมาณและมูลค่าการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e -Payment)  มีการเติบโตขึ้นสูงมาก นั่นหมายถึง ผู้บริโภคมีการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
นั่นเอง ซึ่งหากพิจาณาถึงสัดส่วนของปริมาณและมูลค่าการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน  
ผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงิน (Bank) พบว่า มีสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงิน 
(Non-Bank) แต่เมื่อพิจารณาอัตราการเพ่ิมข้ึนของการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ในปี 2558 เทียบ
กับปี  2557 พบว่า อัตราการเพ่ิมของปริมาณและมูลค่าการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ  
ผ่านผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) อยู่ที่ร้อยละ 92.34 และ 14.38 ตามล าดับ ซึ่งสูง
กว่าผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงิน (Bank) ที่มีอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.59 และ 8.88 ตามล าดับ 
 ดังแผนภาพที่ 1.2 ซึ่งจากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank)  
เข้ามามีบทบาทในระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นและมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัด หรืออาจกล่าวได้ว่า ผู้บริโภคมีการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงิน 
(Non-Bank) มากขึ้น  

นอกจากนี้ให้บริการธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ได้เข้ามาแข่งขันในธุรกิจ
การเงินเพ่ิมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ฟินเทค (FinTech : Financial Technology) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการ
น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้
สามารถน าเสนอบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านความสะดวก
รวดเร็วที่เพ่ิมขึ้น และต้นทุนการใช้บริการที่ต่ าลง ด้วยเหตุนี้ท าให้ระบบการเงินสมัยใหม่มีผู้ให้บริการ
ทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้น ธนาคารหรือสถาบันการเงินจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับการ
แข่งขันที่เพ่ิมมากขึ้น ทั้งจากแข่งขันกับสถาบันการเงินด้วยกันเอง และผู้ให้ บริการที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน (Non-Bank) รวมไปถึงธุรกิจโทรคมนาคม ค้าปลีกหรือบริษัทที่ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี
ต่างๆ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการเพ่ิมขึ้นของผู้ให้บริการทางด้านการเงิน  
ท าให้องค์การประเภทธุรกิจธนาคารต้องมีการปรับตัวอย่างมาก เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคและเพ่ือให้องค์การสามารถด ารงอยู่ต่อไปได้  

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
จึงได้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการการท าธุรกรรมการเงินให้มีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิตอลโดยการ
ให้บริการในรูปแบบของ Digital Banking กล่าวคือ การให้บริการลูกค้าในการท าธุรกรรมกับธนาคาร
โดยลูกค้าไม่จ าเป็นต้องมาธนาคาร เช่น การให้บริการทางโทรศัพท์ (Call Center) การท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านตู้ ATM การให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) และการให้การผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking) เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ทางด้านการเงินในรูปแบบของ Digital Banking ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ยังคงล่าช้า
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กว่าธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น การให้บริการการท าธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(Mobile Banking) ธนาคารกสิกรถือเป็นธนาคารแห่งแรกที่เริ่มให้บริการนี้ในปี พ.ศ. 2553 ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2555 ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้เริ่มให้บริการ 
Mobile Banking ตามล าดับ และในปี พ.ศ. 2557 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ก็ได้เริ่ม
ให้บริการ Mobile Banking เช่นกัน ภายใต้ชื่อ “Bualuang mBanking”  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่าธนาคารกรุงเทพ ได้เริ่มให้บริการ Mobile Banking ช้ากว่าธนาคารอ่ืนถึง 4 ปี ส่งผลให้
ธนาคารสูญเสียลูกค้าไปจ านวนมาก เนื่องจากบริการของธนาคารไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าในขณะนั้น (กิตตินันท์ นาคทอง, 2559) ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ธนาคารตื่นตัวและหันมาให้
ความส าคัญกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เพราะหากองค์การเรียนรู้ช้ากว่าองค์การอ่ืนๆในหลายๆด้าน ใน
ท้ายที่สุดองค์การจะไม่สามารถด ารงอยู่ได้ต่อไป ซึ่ง ดร.พนุกร จันทรประภาพ (2560) ผู้บริหารระดับ 
Vice President ของธนาคารกรุงเทพ ได้กล่าวว่า 

“…ท่ามกลางภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนจากปลาใหญ่กินปลา
เล็ก มาสู่การเป็นปลาเร็วกินปลาช้าในปัจจุบัน ธนาคารต้องมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาในหลายภาคส่วน ทั้งในส่วนขององค์การและในส่วนของบุคลากร 
โดยพัฒนาให้เป็น ‘Bluefin’ หรือสุดยอดปลาครีบน้ าเงิน ที่มีทั้งความรวดเร็ว 
แข็งแรง เฉลียวฉลาด มีศักยภาพ เพื่อที่จะสามารถแข่งขันและปลดล็อคขีดจ ากัด
ทางธุรกิจให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น…”   
จากค ากล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ต้องการที่จะพัฒนาองค์การให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะขยายขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนท าให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์การในลักษณะดังกล่าวนี้ก็คือ “องค์การแห่งการเรียนรู้” ธนาคารจึงหัน
มาให้ความสนใจและให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของบุคลากรมากยิ่งขึ้น มีการจัดตั้ง “หน่วยบริหาร
การเรียนรู้” โดยแยกออกมาจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพ่ือวางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็ม
รูปแบบและดูแลหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งหมดของธนาคาร นอกจากนี้ธนาคารมีการน าเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรมากยิ่งขึ้น เช่น ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (E-learning) 
ระบบการทดสอบความรู้ออนไลน์ (Online Knowledge Assessment) มีสนับสนุนให้มีการถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างหน่วยงานมากข้ึน มีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในส่วนของศูนย์
ปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ “KM Operations”  ซึ่งเป็นโครงการน าร่องของการท า KM ก่อนที่จะ
ยกระดับสู่การจัดการความรู้ทั้งธนาคาร เพ่ือเป็นรากฐานสู่การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ต่อไป 
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ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการพัฒนา
องค์การให้เป็นสามารถปรับตัวได้เร็ว มีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับของการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นแนวทางการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดย
ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้บริหาร นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนักวิจัยอ่ืนๆ
ในการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งเรียนรู้ ที่ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานขององค์การประสบ
ความส าเร็จ และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 

  

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1)  เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
2)  เพ่ือศึกษาระดับของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 
3)  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) 
4)  เพ่ือค้นหาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคาร

กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 

 ค าถามของการวิจัย 

1)  ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพอยู่ในระดับใด 
2)  ปัจจัยใดบ้างที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
3)  การพัฒนาองค์การประเภทธุรกิจธนาคารสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สามารถ 

ท าได้อย่างไร 
 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ทราบข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผลการวิจัยที่
เกี่ยวกับระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
และแนวทางการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยสามารถน าข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

ผู้มีส่วนเกี่ยวช้องประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (ประชากรที่ศึกษา) 
ธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ (ประชากรที่มีความใกล้เคียง) และนักวิจัยที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง 
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องค์การแห่งการเรียนรู้ในอนาคต โดยมีรายละเอียดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจ าแนกตามผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 1.1  

 
ตารางท่ี 1.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจ าแนกตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ประชากรที่ศึกษา 1. ผลที่ได้จากการศึกษาท าให้ทราบระดับการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ขององค์การและปัจจัยที่สนุบสนุนต่อการพัฒนาสู่การเป็น
องค์การแห่งเรียนรู้  
2. ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
ส าหรับการพัฒนายกระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
3. ผลที่ได้จากการศึกษาท าให้ทราบแนวทางในการพัฒนาองค์การ
สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงนโยบาย กลยุทธ์ต่างๆขององค์การ 

ประชากรที่มีความใกล้เคียง 4. ทราบแนวทางในการพัฒนาธุรกิจประเภทธนาคารสู่องค์การ
แห่งเรียนรู้ โดยน าผลที่ได้จากการศึกษามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
องค์การ 

นักวิชาการ/นักวิจัย 5. ทราบแนวทางการศึกษาในอนาคตและข้อจ ากัดของการวิจัยที่
เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ เพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณค่า
ต่อไป 

 

 ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาของการวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยตัวแปร

ที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษา
เฉพาะตัวแปรที่ได้สังเคราะห์แนวคิดส าคัญของนักวิชาการและนักวิจัยที่น ามาศึกษาเท่านั้น 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

จ านวน 7,248 คน (ข้อมูลบริษัท ณ กันยายน 2559) ซึ่งสังกัดอยู่ในแต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน โดย
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แบ่งเป็น 5 หน่วยงานหลัก (ตามโครงสร้างองค์การ) ได้แก่  ฝ่ายประธานกรรมการบริหาร  
ฝ่ายธุรกิจ ฝ่ายผลิตภัณฑ์และบริการ ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายสนับสนุนและอ านวยการ  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน
ใหญ่ จ านวน 379 คน ที่ได้จากการใช้สูตรค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ซึ่งจะท าการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่แต่ละหน่วยในประชากรจะถูกเลือก โดยอาศัย
สายงายในการก าหนดโควต้า (Quota Sampling) ในการเลือกสุ่ม 

 



 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

งานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาองค์การประเภทธุรกิจธนาคารสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล แนวคิดทฤษฏี  
จากต ารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้สรุปสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องต่อการวิจัย และน าเสนอ
เป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1 ความเป็นมาขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
2.2 ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

2.3 ความส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

2.5 องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

2.6 ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 

2.7 ข้อมูลพื้นฐานของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 

 ความเป็นมาขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้ ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วง ทศวรรษที่ 1940  
โดยผู้ที่จุดประกายขายความคิดเรื่องขององค์การแห่งการเรียนรู้ในยุคแรกๆก็คือ Herbert Simon
ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon University  ผู้ ได้รับรางวัลโนเบลทางด้าน
เศรษฐศาสตร์เมื่อปี ค.ศ.1978 จากงานเขียนชิ้นส าคัญคือ "Administrative Behavior: A Study of 
Decision Making Processes in Administrative Organization" ตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่เมื่อปี ค.ศ. 
1947 ซึ่งถึงแม้ว่างานเขียนชิ้นนี้จะไม่ได้กล่าวถึงค าว่า "องค์การแห่งการเรียนรู้" โดยตรง แต่อิทธิพล
ทางความคิดของ Simon ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีข้อจ ากัด ในขณะที่โลกของนักวิชาการยุคนั้น 
จะหลงใหลคลั่งไคล้กับค าว่า "ความมีเหตุมีผล" (Rationality) และ เชื่อว่าวิทยาศาสตร์คือเครื่องมือ
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ส าคัญ  ที่จะท าให้มนุษย์สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ ที่มีเหตุมีผลได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด หลังจาก
นั้นมีงานเขียนชิ้นส าคัญอีกชิ้นหนึ่งที่มาสานต่อกับแนวคิดของ Simon และถือเป็นงานเขียนชิ้นแรกที่
เริ่มกล่าวถึงค าว่า "การเรียนรู้ขององค์การ" (Organizational learning) นั่นคืองานเขียนทางวิชาการ 
ชื่อว่า "A Behavioral Theory of the Firm" เขียนโดยนักทฤษฎีองค์การ 2 ท่าน คือ Richard M. 
Cyert และ James G. March แห่งมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 1963 งาน
เขียนชิ้นนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานที่น าร่องการศึกษาเชิงประจักษ์เพ่ือแสวงหาตัวแบบเสมือนจริง 
(Simulation modelling) ของการเรียนรู้ขององค์การ ต่อมาในปี ค.ศ. 1965 ได้มีงานเขียนทาง
วิชาการ ที่ใช้ค าว่า "องค์การแห่งการเรียนรู้" หรือ "การเรียนรู้ขององค์การ" เป็นครั้งแรก ในบทความ 
ชื่อ “Organizational Learning Observation: Toward A Theory” ของ Cangelosi และ Dill
บทความดังกล่าวได้สะท้อนถึงความพยายามของแวดวงวิชาการ ด้านทฤษฎีการบริหารจัดการองค์การ
ในช่วงนั้น ที่จะยกระดับแนวคิดเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้ให้พัฒนาขึ้นมาเป็นองค์ความรู้ระดับ 
"ทฤษฎี" (Theory) หลังจากนั้นเป็นต้นมา งานเขียนทางวิชาการเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ เริ่มมี
ปรากฏขึ้นมาอย่างประปรายมากขึ้น   

ในปี 1978  Chris Argyris  ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา ที่สอนด้านพฤติกรรมองค์การของ
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ร่วมกับ Donald Schon  ศาสตราจารย์ด้านปรัชญา
แห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาจูเซท (MIT) ได้เขียนหนังสือ เรื่อง “Organization Learning : 
A Theory of Action Perspective” ซึ่งถือเป็นต าราเล่มที่มีการกล่าวถึงองค์การแห่งการเรียนรู้  
โดยหนังสือเล่มนี้ ได้ใช้ค าว่า การเรียนรู้ในองค์การ (Organization Learning :OL) ซึ่งหมายถึง
กระบวนการตรวจสอบปรับปรุงเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดและลดทอนสิ่งที่บุคคลแสดงออกจนเป็นนิสัย 
(Defensive Routines) เพ่ือปกป้องตนเองเมื่อกระท าผิด และมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในองค์การ 
นอกจากนี้ยังได้น าเสนอแนวความคิดเรื่องของการเรียนรู้ขององค์การว่ามีทั้ง "การเรียนรู้แบบชั้น
เดียว" (Single loop learning) กับ "การเรียนรู้แบบสองชั้น" (Double loop learning)  ทั้งนี้ผลงาน
และแนวคิดของศาสตราจารย์ทั้งสองท่านยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร เหตุเพราะผลงานเหล่านั้น
เป็นงานเชิงวิชาการชั้นสูง ท าให้ยากต่อการศึกษาและเข้าใจ  แต่อย่างไรก็ตามก็ท าให้องค์การบางแห่ง
ได้เริ่มให้ความสนใจและตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ในองค์การมากขึ้น  จึงเริ่มมีการน าเอา
แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ในองค์การมาประยุกต์ใช้ในองค์การของตน ตัวอย่างเช่น ในกรณีของบริษัท 
Shell ที่ได้มีการน าการเรียนรู้ในองค์การมาเชื่อมโยงเป็นแผนกลยุทธ์ของบริษัทจึงท าให้ Shell ก้าวล้ า
หน้าไปกว่าคู่แข่งอ่ืนๆและจากนั้นมาองค์การต่างๆก็เริ่มให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ในองค์การมาก
ยิ่งขึ้น และมุ่งพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ แนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้จึงแผ่ขยายไปทั่ว
ทุกมุมโลก  
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แนวคิดเรื่อง "การเรียนรู้แบบชั้นเดียว" กับ "การเรียนรู้แบบสองชั้น" ได้ส่งผลอย่างมากต่อ
แนวความคิดเรื่องของ "ศาสตร์และศิลป์ของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้" ของ  Peter M. Senge 
เห็นได้จากอิทธิพลทางความคิดเรื่องนี้ของของ Argyris ได้ไปปรากฏอยู่ในแนวคิดองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ในหนังสือ The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization 
ของ Senge ที่ว่าด้วย องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบ "ปรับตัว"(Adaptive 
learning) กับองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบ "สรรสร้างใหม่"  (Generative 
learning) นอกจากนี้ในหนังสือยังได้กล่าวถึง วินัย 5 ประการที่จะน าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (วีระวัฒน์  ปันนิตามัย, 2543) และใช้ค าว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
แทนค าว่าการเรียนรู้ในองค์การ (Organization Learning: OL)  ซึ่งเมื่อหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ในปี  
ค.ศ. 1990 ท าให้แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้โด่งดังแพร่หลายเป็นอย่างยิ่งในบรรดานักบริหารของ
องค์การทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจ  

ต่อมาในปี ค.ศ. 1991 สถาบัน MIT  ได้ก่อตั้ง MIT Center for Organization Learning  
ขึ้นที่ Sloan School of Management MIT โดย Senge ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการศูนย์ โดย
ศูนย์นี้ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดหมายส าคัญ 3 ประการ คือ เพ่ือท าการศึกษาวิจัย สังเคราะห์และเผยแพร่
ทฤษฎี แนวคิด หลักการที่เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงในองค์การต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถของบุคคลทั้งในระดับบุคลและระดับกลุ่ม ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่า Society for 
Organizational Learning (SOL) และในปี 1994 Senge และคณะซึ่งได้แก่ Charlottee Roberts, 
Richard B. Ross, Bryan J. Smith และ Art Kleiner  ได้เสนอแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือการส่งเสริม
ให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยเขียนผลงานเป็นหนังสือชื่อ The Fifth Discipline Field Book : 
Strategies and Tools for Building a Learning Organization ด้วยเหตุนี้จึงท าให้แนวคิดเรื่อง
องค์การแห่งการเรียนรู้ ได้รับการเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวาง เป็นที่สนใจของนักคิด นักวิชาการ 
รวมถึงนักบริหารจัดการองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงศตวรรษที่ 20 -21 องค์การทั้งหลาย
ตระหนักว่า การเรียนรู้ของบุคคลในองค์การจะท าให้องค์การสามารถด ารงอยู่ได้และยั่งยืนมากกว่า
การมุ่งสร้างแต่ผลผลิตและผลก าไรเพียงอย่างเดียว Admin (แก้วตา ไทรงาม, ประชุม โพธิกุล, เวช 
มงคล, และ ณรงค์ ดาวเจริญ, 2548) 

 

 ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

นิยามขององค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) มีนักวิชาการและนักปฏิบัติหลาย
ท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ Senge (1990a) ได้ให้ความหมายว่าองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การ
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ที่สมาชิกมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ
องค์การ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่แต่ละบุคคลต้องการ เป็นองค์การที่มีรูปแบบทางความคิดใหม่ๆและ
หลากหลาย รวมถึงสมาชิกในองค์การมีแรงบันดาลใจร่วมกัน (Collective Aspiration)  มีการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการเรียนรู้ร่วมกันกับสมาชิกคนอื่นๆและเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งองค์การ  

ในช่วงปี  ค .ศ. 1991 – 1999 Pedler, Burgoyneand Boydell (1991) ให้ความหมาย
องค์การแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นองค์การที่สนับสนุนและเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ของสมาชิกองค์การทุกคน 
โดยการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งเป็น
องค์การที่มีการปรับปรุงและพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง โดย Slater and Narver (1995) ได้อธิบาย
เพ่ิมเติมว่าการที่องค์การแห่งการเรียนรู้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การ 
เพราะเชื่อว่าการเรียนรู้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสมาชิก
ในองค์การ ต่อมา Kim (1993) และ Wick and Leon (1993) ได้ให้ความหมายไปในทิศทางที่
สอดคล้องกันว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การที่ใช้การเรียนรู้เป็นแนวทางในการปฏิรูปองค์การ
และปรับปรุงผลงาน โดยอาศัยระบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย การบูรณาการการเรียนรู้เข้ากับ
ปฏิบัติงาน รวมถึงใช้ความรู้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององค์การเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จทางธุรกิจ 
ในขณะที่  Senge, Ross, Smith, Robertsand Kleiner (1994) ว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็น
องค์การที่มีการแปรเปลี่ยนประสบการณ์การท างานของสมาชิกในองค์การให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่
เอ้ือประโยชน์ต่อองค์การและตอบสนองต่อเป้าหมายหลักขององค์การ นอกจากนี้ Marquardt 
(1996) กล่าวว่าองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
โดยสมาชิกในองค์การให้ความส าคัญกับการเรียนรู้และให้การเรียนรู้ด าเนินควบคู่ไปกับการท างาน 
สมาชิกมีความคิดสร้างสรรค์ มีการคิดเชิงระบบ (Systemic Thinking) เป็นพ้ืนฐานส าคัญ อีกทั้ง
องค์การยังต้องมีบรรยากาศท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ มีการให้รางวัลส าหรับการเรียนรู้ของสมาชิก มีการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีระบบการจัดการความรู้ รวมถึงมีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์การและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน และ Dixon (1999) กล่าวว่าองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่ให้ความส าคัญกับการ
เรียนรู้ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ในระดับบุคคลเท่านั้น แต่ยังให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ระดับกลุ่ม และระดับ
องค์การ โดยเรียนรู้ผ่านความคิดความเชื่อใจ และความคิดเห็นร่วมกันของทีมงาน เพ่ือส่งเสริมให้การ
ด าเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ในปี 2000 Senge (2000) ได้ขยายความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ที่ชัดเจนขึ้นว่าเป็น
องค์การที่เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง สามารถ
แสดงคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี และมีการแลกเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
นอกจากนี้ Garvin (2000) และ Blanchard and Tracker (2004) ได้มีทัศนะทีส่อดคล้องกันเกี่ยวกับ
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องค์การแห่งเรียนรู้ว่าเป็นองค์การที่มีการกระตุ้นการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การ ให้เกิดการเรียน
รู้อยู่เสมอและเกิดการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์การ ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากบุคคลหนึ่งสู่อีกบุคคลหนึ่ง  
ซึ่งท าให้สมาชิกในองค์การมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ความรู้ที่ได้รับมา จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพของสมาชิกให้มีความสามารถในปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 
 นอกจากจะมีนักวิชาการต่างประเทศหลายท่านที่ได้ให้ความหมายของค าว่า “องค์กรแห่งการ
เรียนรู้” ไว้ดังที่กล่าวมาข้างต้น ในประเทศไทยเองก็มีผู้ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง “องค์กรแห่งการเรียนรู้” 
และได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ ประพันธ์ หาญขว้าง (2538) มองว่าองค์การเรียนรู้เป็นองค์การที่มีทักษะ
และความสามารถในการสร้างสรรค์ แสวงหา และถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆได้อย่างชัดเจน จนสามารถน า
ความรู้เหล่านั้นมาใช้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ และน าไปสู่การสร้าง
ผลผลิตที่ดีขององค์การในขณะที่ กัลยาณี ค าแดง (2542) เห็นว่าองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่
มีการกระตุ้นและจูงใจให้สมาชิกในองค์การมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา โดยอาศัยโดยการเรียนรู้ร่วมกันและการท างานเป็นทีม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันขององค์การ และเพ่ิมศักยภาพของสมาชิกสามารถปฏิบัติงานได้อย่างส าเร็จลุล่วง ซึ่งส าหรับ
ปัญญา อัศวกุลประดิษฐ์ (2554) มีทัศนะว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่เอ้ือให้สมาชิกทุกคน
ในองค์การมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง โดยอาศัยความสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์การในการแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันในบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ นอกจากนี้ 
สมคิด สร้อยน้ า (2547) เสนอว่าองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกใน
องค์การมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีการเชื่อมโยงการเรียนรู้จากระดับบุคคลสู่ระดับกลุ่มและระดับ
องค์การ ซึ่งท าให้ได้ความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การ 
และ วิจารณ์ พานิช (2547) ได้กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ องค์การที่มีลักษณะเป็นพลวัต  
มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒนาการในมิติต่างๆ เหมือนกับสิ่งมีชีวิต มีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้ง
ในด้านของคุณภาพ ประสิทธิผลและการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งมีเอกลักษณ์ หรือค่านิยม ของ
องค์การในลักษณะที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์การ ที่ผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์สามารถรู้สึกได้และเมื่อไม่นานมา
นี้ เกศรี ลีลาศรีบรรจง (2554) ได้ให้ความหมายองค์การแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นองค์การที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ ส่งเสริมให้สมาชิกในองค์การเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ จัดระบบความรู้ และน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
การท างานได้อย่างเหมาะสมเพ่ือช่วยให้องค์การด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง ซึ่งนิยามองค์การแห่งการ
เรียนรู้ดังกล่าวสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 2.1 ดังนี้  
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ตารางท่ี 2.1 นิยามองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

นักวิชาการ 

นิยามองค์การแหง่การเรยีนรู้ 

องค์การที่ส่งเสริมให้
สมาชิกมีการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบและ

พัฒนาศักยภาพ
ตนเองอยู่เสมอ 

องค์การที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ทั้งใน

ระดับบุคคล 
ระดับกลุ่ม และ
ระดับองค์การ 

องค์การที่
สมาชิกมีการ
แลกเปลี่ยน
ความรู้และ

เรียนรู้ร่วมกัน 

องค์การที่มี
บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่
เอื้ออ านวยต่อ

การเรียนรู้ 

องค์การที่ใช้
ความรู้เพื่อ

เพิ่มขีดความ 
สามารถของ

องค์การ 

Senge (1990) และ 
Senge (2000)    

     

Pedler et al (1991)      

Slater and Narver 
(1995) 

     

Kim D.H (1993)       

Wick and Leon (1993)      

Ross et al (1994)      

Marquardt and 
Reynolds (1996) 

     

Dixon (1999)      

Garvin (2000)        

Blanchard and Tracker 
(2004) 

     

ประพันธ์ หาญขว้าง 
(2538) 

     

กัลยาณี ค าแดง (2542)      

ปัญญา อัศวกุลประดิษฐ์ 
(2544) 

     

สมคิด สร้อยน้ า (2547)      

วิจารณ์ พานิช (2547)      

เกศรี ลลีาศรบีรรจง 
(2554) 
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 ความส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

โลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านของความรู้ เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนกรรม การเมือง และเทคโนโลยี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงนี้ท าให้เกิด
การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจเพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ได้ องค์การเองก็เปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ต้อง
เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้อยู่รอดท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจากการศึกษาของ Revans 
ได้เสนอว่า องค์การที่ไม่มีการพัฒนา เรียนรู้ช้าและน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอกก็ยากที่จะด ารงอยู่รอดได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เทคโนโลยีและอ่ืนๆ ล้วนมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่องค์การทั้งสิ้น แต่หาก
องค์การใดมีการเรียนรู้เท่ากับหรือมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ก็ย่อม
ประสบความส าเร็จและสามารถด ารงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน ซึ่งองค์การที่มีลักษณะดังกล่าวก็คือ 
“องค์การแห่งการเรียนรู้” (Revans, 1982) 

องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดหนึ่งในการพัฒนาองค์การ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์
ต่างๆซึ่งกันและกัน  มีการเปิดโอกาสและให้อ านาจในการตัดสินใจ (Empowerment) เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ท าให้เกิดความคิดริเริ่ม (Initiative) และเกิดการสร้างสรรค์
นวัตกรรม (Innovation) เพราะหากสมาชิกในองค์การเกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนา องค์การย่อม
พัฒนาไปด้วยเช่นกัน  อีกทั้งองค์การแห่งการเรียนรู้ยังเป็นองค์การที่มีการแปรเปลี่ยนประสบการณ์
การท างานของสมาชิกในองค์การให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่เอ้ือประโยชน์ต่อองค์การและตอบสนองต่อ
เป้าหมายหลักขององค์การ (Senge, Ross, Smith, Roberts, and Kleiner, 1994) 

Drucker นักวิชาการด้านการบริหารจัดได้น าเสนอว่า สังคมในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงจาก
ระบบทุนนิยมไปสู่สังคมแห่งความรู้ ด้วยเหตุนี้ปัจจัยในการผลิตก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ 
ปัจจัยการผลิตจะเปลี่ยนจากเงินทุน แรงงาน และทรัพยากรต่างๆ มาเป็น “ความรู้” องค์การต้องมี
การจัดการเกี่ยวกับการเรียนรู้ในองค์การ เพื่อให้สมาชิกในองค์การมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือที่จะเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาองค์การและให้องค์การด ารงอยู่ได้ 
จากความส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ดังกล่าวท าให้มีบริษัทมากมายหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น
บริษัททางภาครัฐหรือภาคเอกชน ต่างพยายามที่จะพัฒนาให้องค์การของตนกลายเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ อย่างเช่น ในกรณีของบริษัท Shell Oil ที่ได้น าการเรียนรู้มาเป็นกลยุทธ์ขององค์การ  
โดยมองว่าปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้บริษัทประสบความส าเร็จ คือ การท างานเป็นทีม การสื่อสารแบบ
วงกว้าง  และการเรียนรู้ในองค์การต้องมีความสอดคล้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์  ด้วยเหตุนี้จึงท า
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ให้บริษัท Shell Oil ก้าวล้ าคู่แข่งและประสบความส าเร็จอย่างมาก หลังจากนั้นองค์การหลายแห่งก็
เริ่มมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ต่างๆเพ่ือที่จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มากขึ้น  
มีการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและมีการน าการเรียนรู้มาใช้
เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  อาทิ  Johnsonville Foods และ Pacific Bell 
ในสหรัฐอเมริกา Nokia และ Sheerness Steel ในยุ โรป  Honda และ Samsung ใน เอเซี ย 
(Marquardt, 2002) 

ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีองค์การหลายแห่งน าแนวคิดเกี่ยวการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนา
องค์การในด้านต่างๆมากขึ้น อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น ซึ่งองค์การดังที่กล่าวมาล้วนเป็นองค์การที่ประสบ
ความส าเร็จและด ารงอยู่มาเป็นระยะเวลานานทั้งสิ้น และในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการออกพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 
เป็นกฎหมายที่ส่งผลให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานจ าเป็นที่จะต้องเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
โดยในพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวได้อธิบายถึงลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ไว้โดยมี 
ใจความว่า  

  “….ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้และพัฒนาองค์การให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมให้
ราชการพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกันทเพ่ือก่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้…” 
ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ ถือเป็นแนวคิดที่ส าคัญที่จะช่วย

พัฒนาองค์การให้สามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงในยุค
โลกาภิวัฒน์ ท าให้สมาชิกในองค์การมีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพมีขึ้น ลดปัญหาต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล เพ่ิมความพึงพอใจของสมาชิกและ
อัตราลาออกลดน้อยลง เพราะการที่องค์การให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของสมาชิก ส่งเสริมให้
สมาชิกได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนั้น จะท าให้สมาชิกรู้สึกว่าองค์การให้ความส าคัญกับ
ตน รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ จึงมีความรู้สึกที่ดีและเกิดผูกพันต่อองค์การมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้นองค์การต่างๆควรยึดถือและน าแนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ไปปรับใช้เป็นกลยุทธ์ของ
องค์การเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การสืบไป (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2543) 
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 แนวคิดและทฤษฎีขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้  มีนักวิชาการหลายท่านได้ท าการศึกษา 
และน าเสนอแนวคิดไว้มากมาย การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ
แห่งเรียนรู้จาก 5 แนวคิด ดังนี้ 

2.4.1   ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Single-loop & Double-loop Learning ของ Chris Agyris 
2.4.2   แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ Peter Senge 
2.4.3   แนวคิดบริษัทแห่งการเรียนรู้ ของ Pedler Burgoyne and Boydell 
2.4.4   แนวคิดกิจกรรมหลัก 5 ประการในสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ Garvin 
2.4.5   แนวคิดการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ตามรูปแบบ “The Systems-Linked 

Organization Model” ของ Marquardt 
2.4.6   แ น ว คิ ด  The Eighth-S Framework for The Learning Organization ข อ ง 

William D. Hitt  
แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวจะน าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  โดยมีรายละเอียดในแต่

ละแนวคิด ดังต่อไปนี้ 
 

 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Single-loop & Double-loop Learning ของ Chris Agyris 
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Argyris (1987) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้แรกๆ ที่พยายามอธิบาย

กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการจัดการความรู้ขององค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถเรียนรู้ ปรับตัว 
และด ารงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง Agyris จึงมุ่งศึกษากระบวนการเรียนรู้ขององค์การ 
และจาากการศึกษาและสังเกตกระบวนการเรียนรู้องค์การสามารถแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 2 ประเภท
คือ การเรียนรู้แบบ Single-Loop Learning และการเรียนรู้แบบ Double-loop Learning  

การเรียนรู้แบบ Single-Loop Learning หรือการเรียนรู้แบบวงเดี่ยว เป็นลักษณะการเรียนรู้
ขององค์การที่มักจะเรียนรู้ในการปรับปรุงการท างาน เมื่อเกิดปัญหาในการท างานหรือเมื่อไม่ได้
ผลงานตามที่คาดหวัง  โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ  Single-Loop Learning ประกอบไปด้วย  
3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 เริ่มด้วยการติดตาม ตรวจสอบและสังเกตดูสภาพแวดล้อม ว่ามีสภาพเป็น
อย่างไร จากนั้นในขั้นที่ 2 ท าการเปรียบเทียบข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆในขั้นที่ 1  กับวิธีการหรือ 
ธรรมเนียมในการปฏิบัติงาน (Operating Norms) และในขั้นที่ 3 ท าการปรับวีธีการท างานให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น  ดังภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1  Single-Loop Learning 
แหล่งที่มา : Morgan, 1998 
 

องค์การแบบ Single-loop Learning จะเน้นเฉพาะการพัฒนาวิธีในการท างานเท่านั้น ซึ่งมัก
ตั้งค าถามว่า จะท างานให้ส าเร็จได้อย่างไร (Know-How) โดยมุ่งปรับวิธีการท างานให้ได้ผลไม่ว่าจะอยู่
ในรูปของกระบวนการท างาน (Working Procedure) หรือค าสั่งปฏิบัติงาน (Working Instruction) 
เพ่ือท างานให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น อีกทั้งองค์การในลักษณะนี้มักมีพฤติกรรม
และค่านิยมในการบริหารจัดการคนในองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จ จึงท าให้สมาชิกในองค์การปฏิบัติงาน
เฉพาะในขอบข่ายความรับผิดชอบของตน เก็บความรู้และประสบการณ์ไว้ส่วนตัวไม่มีการถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนความรู้ให้ผู้อ่ืน รวมถึงมีพฤติกรรมยึดติดกับหน้าที่หรืองานประจ าที่ตนได้รับมอบหมาย 
(Defensive Routine) ไม่มีการประสานงาน ร่วมมือ และช่วยเหลือกันในการท างาน ตลอดจน
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานใหม่ๆ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อองค์การ
ทั้งสิ้น  

การเรียนรู้แบบ Double-loop Learning หรือการเรียนรู้แบบวงคู่ เป็นลักษณะการเรียนรู้
ขององค์การที่เรียนรู้เพ่ือช่วยแก้ปัญหาและสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล และมักตั้ง
ค าถามว่า ท าไมจึงเกิดปัญหาขึ้น (Know-Why) และอะไรเป็นสาเหตุ องค์การจะไม่เพียงแต่ปรับ
เฉพาะวิธีการท างานเท่านั้น แต่ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการท างานและตัวแปรในการควบคุม

 

Step  2 
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ภายในองค์การ เพ่ือแก้ไขพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การที่ยึดติดกับงานประจ า ละลายพฤติกรรมที่
เย็นชาต่อกัน (Ice Breaking) พร้อมเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมในที่สุด 
โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ Double-loop Learning ในขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 จะเหมือนกับ
กระบวนการเรียนรู้แบบ Single-loop Learning แต่แตกต่างกันตรงที่ในขั้น 2 จะมีการตั้งค าถาม
ว่า ธรรมเนียมการปฏิบัติงานที่ท าเดิมอยู่มีความเหมาะสมหรือไม่ ก่อนที่จะหาวิธีการแก้ไขและน าไป
ปฏิบัติใช้ในขั้นต่อไป ดังภาพที่ 2.2 

 

 
 
ภาพที่ 2.2  Double-Loop Learning 
แหล่งที่มา : Morgan, 1998 
 
 ความแตกต่างของการเรียนรู้แบบ Single-loop Learning และ Double-loop Learning 
คือ การเรียนรู้แบบ Single-loop Learning จะเน้นการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงวิธีการท างานประจ าให้
ได้ผลตามที่คาดไว้ องค์การจะมุ่งไปที่ผลส าเร็จ และหาวิธีว่าจะท างานให้ส าเร็จได้อย่างไร เช่น  
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การเพ่ิมทรัพยากร คน เครื่องจัก เวลาในการท างาน หรือปรับปรุงขั้นตอนการท างานต่างๆ เพ่ือสร้าง
ความรู้ระดับปฏิบัติการ (Operational Knowledge) ส่วนการเรียนรู้  Double-loop Learning  
จะเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งหาเหตุและผล ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้องค์การได้ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ 
โดยเฉพาะผลจากสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีผลต่อการท างานของสมาชิกในองค์การ ผู้บริหารจึงปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ สารสนเทศ หรือสร้างตัวชี้วัด เพ่ือแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาคนใน
องค์การให้เกิดการเรียนรู้ สร้างสรรค์วิธีการท างานใหม่ๆ เพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวม   
 

 
  
ภาพที่ 2.3 Single-loop Learning and Double-loop Learning 
แหล่งที่มา : Agyris, 1987 
 
 จากภาพที่ 3.2  รูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการท างานต่างๆ (Action) 
ภายในองค์การ ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมา (Result) หากตรง (Match) กับความคาดหวังขององค์การ 
องค์การก็จะท างานต่างๆตามธรรมเนียนการปฏิบัติงานเดิม แต่หากผลลัพธ์ไม่ตรงตามที่คาดหวัง 
(Mismatch)  องค์การที่เรียนรู้แบบ Single-loop Learning จะพยายามปรับเฉพาะวิธีการท างาน
ต่างๆ แต่ส าหรับกรณีขององค์การที่เรียนรู้แบบ  Double-loop Learning นอกจากจะเรียนรู้เพ่ือ
ปรับวิธีการท างานแล้วยังสามารถเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนตัวแปรในการควบคุมภายในองค์การ 
(Governing Variable)  ที่ส่งผลให้คนในองค์การปรับตัว 
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 แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ  Peter Senge 
แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นแนวคิดการบริหารองค์การให้เป็นองค์การที่เป็นเลิศ 

สามารถฝ่าวิกฤต เผชิญสภาะวะการแข่งขัน และมีความเปรียบที่ยั่งยืน องค์การแห่งการเรียนรู้เป็น
องค์การที่เอ้ืออ านวยให้สมาชิกได้มีการเรียนรู้ พัฒนา และขยายขีดความสามารถของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือที่สร้างสรรค์อนาคตขององค์การได้อย่างมี โดย Senge เห็นว่าหัวใจส าคัญขององค์การ
แห่งการเรียนรู้นั้น ประกอบไปด้วย 3 เสาหลักและวินัย 5 ประการ ดังภาพที่ 2.4 (Senge, 1990b
อ้างถึงใน สมบัติ กุสุมาวลี, 2559) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

เสาหลักที่ 1  การมีแรงบันดาลใจใฝ่อนาคต (Aspiration)  เป็นแรงจูงใจที่คาดหวังว่าจะท าสิ่ง
ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต ศักยภาพในการเรียนรู้ของบุคคลจะขึ้นอยู่กับแรงจูงใจเป็นส าคัญ เพราะหากไม่มี
แรงจูงใจแล้วก็จะไม่เกิดแรงผลักดัน กระตุ้นให้ก้าวไปข้าวหน้าเพ่ือไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ เสาหลักนี้
ประกอบไปด้วย วินัยความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery)  และ วินัยการมีวิสัยทัศน์ร่วม 
(Shared Vision) 

เสาหลักท่ี 2 การสนทนาสะท้อนย้อนคิด (Reflective Conversation)  เป็นการสนทนาที่ท า
ให้เกิดความคิดใหม่ๆ เกิดการต่อยอดและพัฒนาความคิดไปเรื่อยๆ ซึ่งในเสาหลักนี้ประกอบไปด้วย  
วินัยแบบแผนทางความคิด (Mental Model) และ วินัยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) 

เสาหลักที่ 3 การเข้าใจระบบที่ซับซ้อน (Understanding Complexity)  เป็นการเข้าใจ 
มองเห็นภาพความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงของระบบต่างๆที่มีความซับซ้อน โดยเสาหลักนี้
ประกอบด้วย วินัยการคิดเชื่อมโยงระบบ (Systems Thinking)  

 

 
 
ภาพที่ 2.4 3 เสาหลัก 5 วินัย ของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
แหล่งที่มา : Senge, 1990b  อ้างถึงใน สมบัติ กุสุมาวลี, 2559 
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วินัยประการที่ 1 ความเป็นเลิศส่วนบุคคล  (Personal Mastery)  
สมาชิกในองค์การถือเป็นรากฐานส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ คนที่มีระดับความ

เชี่ยวชาญเป็นพิเศษจะสามารถขยายขีดความสามารถของตนเองในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ลักษณะการเรียนรู้ของคนในองค์การจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ขององค์การ
นั้น ซึ่งสมาชิกในองค์การแห่งการเรียนรู้ จะต้องมีคุณลักษณะส าคัญที่เรียกว่า “Human Mastery” 
กล่าวคือ ความเป็นนายของตัวเองในการควบคุมจิตใจและพฤติกรรมต่างๆ เป็นคนที่พร้อมเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา มีความคิดที่ยืดหยุ่น มองโลกด้วยความเป็นจริง ไม่ยึดมั่นกับสิ่งเดิมๆ หรือเปลี่ยนไปตาม
กระแสโลกมากเกินไป สมาชิกในองค์การที่มีแนวคิดแบบ Personal Mastery นั้น จะเป็นผู้ที่
กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ตลอดจนมีความมุ่งม่ันสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้นการพัฒนาสมาชิกในองค์การให้เกิดความเป็นเลิศนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกิดจากการ
ฝึกฝน สร้างให้เกิดวินัยในการเรียนรู้และมีการปรับมุมมองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าวินัยข้อนี้
เป็นเหมือนวินัยหลักของแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ เพราะหากสมาชิกในองค์การมีวินัยข้อนี้จะ
ส่งผลให้องค์การก้าวไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และการที่จะมีความเป็นเลิศส่วนบุคคลนั้น
ต้องประกอบไปด้วย  การมีวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล  การจัดการกับความตึงเครียดเชิงสร้างสรรค์ การใช้
ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และตัดสินใจ และการฝึกใช้จิตใต้ส านึกในการท างาน (เดช เทียมรัตน์ และ กานต์
สุดา มาฆะศิรานนท์, 2544; วิศิษฐ์ ชูวงษ์, 2540; วีระวัฒน์  ปันนิตามัย, 2543) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์ส่วนบุคคล (Personal Vision) คือ ความคาดหวังของแต่ละบุคคลที่
ต้องการจะให้สิ่งต่างๆที่ปรารถนาเกิดขึ้นจริงแก่ชีวิตของตนสักวันหนึ่งในอนาคต ทั้งนี้คนเราจึงควรมี
ความคาดหวังดังกล่าว เพ่ือที่จะได้รู้ว่าตนเองควรจะประสบความส าเร็จอะไรบ้าง วิสัยทัศน์ส่วนบุคคล
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ วิสัยทัศน์ในหน้าที่การงานเป็นการคาดหวังว่าในอนาคตตนจะมี
หน้าที่การงานหรือต าแหน่งเป็นอย่างไร วิสัยทัศน์ด้านครอบครัวเป็นการคาดหวังว่าการเป็นอยู่ของคน
ในครอบครัวจะเป็นเช่นไร เช่น การสมรส การมีบุตร การสร้างฐานะและสร้างความมั่นคงแก่
ครอบครัว และวิสัยทัศน์ในวัยหลังเกษียณ เป็นความคาดหวังในช่วงบั้นปลายชีวิต ว่าสุดท้ายแล้วใน
ชีวิตนี้ตนเองต้องการอะไร เป็นต้น ดังนั้นหากทุกคนสามารถก าหนดวิสัยทัศน์ส่วนตัวได้แล้ว ก็จะท าให้
ทราบว่า จะวางแผนชีวิตอย่างไร ควรจะวางตนเองไปที่จุดไหน และจะประสบความส าเร็จได้อย่างไร 

2) การจัดการกับความตึงเครียดเชิงสร้างสรรค์  (Holding Creative Tension)  
จะเกิดขึ้นเมื่อวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้สูงกว่าความเป็นจริงที่เป็นอยู่ ท าให้เกิด “ช่องว่าง” ระหว่างวิสัยทัศน์กับ
สิ่งที่เป็น ช่องว่างนี้เองท าให้เกิดพลังความเพียรพยายาม กล่าวคือ หากไม่มีช่องว่างระหว่างวิสัยทัศน์
กับสิ่งที่เป็นจริงก็จะไม่มีความเพียรพยายามในการไปสู่วิสัยทัศน์ แต่เมื่อมีช่องว่างดังกล่าว จะท าให้



 36 

เกิดความตึงเครียดที่ก่อให้เกิดพลัง เรียกว่า ความตึงเครียดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tension) และ
พลังของความตึงเครียดเชิงสร้างสรรค์นี้เอง จะช่วยให้เกิดการรับรู้สภาพความเป็นจริงจากความ
ล้มเหลว  เกิดความอดทน เพียรพยายามมากขึ้นอีกด้วย  

3) การใช้ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และตัดสินใจ ( Commitment of the Truth) คือ 
การใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และเหตุผลมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจซึ่งการกระท าเช่นนี้จะช่วยให้มี
ระบบการคิดและมีการตัดสินใจที่ดี ไม่ตัดสินใจหรือคิดเข้าข้างตัวเอง เพราะการตัดสินใจโดยไม่
ค านึงถึงข้อมูลต่างๆบุคคลจะใช้ความรู้สึกส่วนตนในการตัดสิน ท าให้มองไม่เห็นสภาพความเป็นจริง 
และไม่รู้ถึงสถานภาพของตัวเอง ( Current Reality) ในปัจจุบันได้เลย 

4) การฝึกใช้จิตใต้ส านึกในการท างาน (Using Subconscious) เปรียบได้กับการมี
ความช านาญขั้นสูงสุด ที่ช่วยให้การท างานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ ผลงานออกมาดีโดย
ไม่ต้องใช้สมาธิ เพียงแต่ใช้จิตส านึกเป็นตัวสั่งการเท่านั้น กล่าวคือ การพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศส่วน
บุคคลนั้น สมาชิกในองค์การจะต้องพัฒนาส่วนที่เป็นจิตใต้ส านึก เพื่อให้เกิดแนวทางในการสั่งการและ
ควบคุมจิตใจที่มุ่งเน้นไปสู่การเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา และมี
ความปรารถที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 จากความหมายและองค์ประกอบของความเป็นเลิศส่วนบุคคลที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถ
สรุปได้ว่า ความเป็นเลิศส่วนบุคคล คือ การที่บุคคลมีความรอบรู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความ
ตึงเครียดเชิงสร้างสรรค์ที่จะผลักดันให้ตนเองพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ และมุ่งพัฒนาศักยภาพของตนสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

วินัยประการที่ 2 การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 
การมีวิสัยทัศน์ร่วม เป็นการสร้างทัศนะร่วมกันของสมาชิกในองค์การ เพ่ือพัฒนาให้เกิดภาพ

ความส าเร็จในอนาคตและความต้องการร่วมกันของสมาชิกทั้งองค์การ องค์การจึงต้องฝึกให้สมาชิก
รู้จักมองไปข้างหน้าให้เห็นภาพอนาคต โดยการสร้างสถานการณ์จ าลองหรือกรณีศึกษาต่างๆให้
สมาชิกได้ฝึกคิด ฝึกท า และฝึกวางแผนว่าจะจัดการอย่างไร โดยแฝงเข้าไปในงาน ตัวอย่างเช่น ฝึกฝน
และเปิดโอกาสให้กลุ่มการท างานมีการคิด วางแผน และตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งการที่สมาชิกได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบในการตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยตนเอง จะท าให้สมาชิกเกิดความตระหนัก 
เข้าใจและมีมุมมองร่วมกันเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์การ ช่วยให้สมาชิกในองค์การ
ยอมรับและสมัครใจให้ข้อผูกพันต่อเป้าหมายในการด าเนินงานด้านต่างๆ ที่ต้องตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันนั้น ต้องเริ่มจากการมองสิ่งต่างๆให้เป็นกระบวนการ มองไปยัง
อนาคต ซึ่งเป็นเหมือนการมองภาพรวมของทั้งองค์การ ไม่ใช่แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น Senge 
(1990a) เห็นว่า การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันเป็นการสร้างความคิดที่ใช้ปกครอง (Governing Ideas) 
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ชี้น าองค์การว่าองค์การคิดอย่างไร มีเป้าหมาย พันธกิจ และค่านิยมใด วิสัยทัศน์ที่ดีต้องสอดคล้องกับ
ค่านิยมที่สมาชิกในองค์การยึดถือ เพราะหากขัดกับค่านิยมของสมาชิก ก็จะไม่มีพลังขับเคลื่อนให้ไปสู่
วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ส าหรับแนวทางในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (เดช เทียมรัตน์ และ กานต์สุดา มาฆะ
ศิรานนท,์ 2544) สามารถท าได้ดังนี้ 

1) การกระตุ้นให้สมาชิกมีวิสัยทัศน์ส่วนตน เพราะการที่จะมีวิสัยทัศน์ร่วมกันทั้ง
องค์การได้นั้น ต้องเริ่มจากการสร้างวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลขึ้นมาเสียก่อน เพราะหากสมาชิกในองค์การ
แต่ละคนไม่มีวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลแล้ว การท างานและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ จะเป็นลักษณะท า
ตามๆกันไป โดยปราศจากความตั้งใจและความร่วมมืออย่างจริงใจ แต่หากสมาชิกในองค์การมี
วิสัยทัศน์ส่วนบุคคลก็จะท าให้องค์การเกิดความร่วมมือกัน ที่จะท าสิ่งต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
ซึ่งการมีวิสัยทัศน์ของสมาชิกในองค์การสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ ประเภทแรก คือ 
สมาชิกที่มีความตั้งใจจริง พร้อมที่จะปฏิบัติให้วิสัยทัศน์เป็นจริง พวกเขาจะอุทิศเวลาให้กับองค์การ
อย่างเต็มที่ มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือในการท างานอยู่เสมอ และมักมีความคิดสร้างสรรค์
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ ส าหรับประเภทที่สอง คือ สมาชิกที่ยินยอมและไม่ปฏิเสธที่จะท าให้
วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริง กล่าวคือ ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติให้ไปสู่วิสัยทัศน์ แต่ก็ไม่ได้ขัดขวางหรือ
โต้แย้งอะไร สมาชิกประเภทนี้มักจะท าตามที่คนอ่ืนคิดหรือแนะน าอยู่ตลอด ขาดความกระตือรืนร้น 
และความคิดสร้างสรรค์จึงชอบท างานตามค าสั่งมากกว่างานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งองค์การแบบ
ดั้งเดิมมักให้ความส าคัญกับสมาชิกประเภทที่สองมากกว่า เพราะว่าสั่งการ ควบคุมง่าย แต่ส าหรับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องการสมาชิกประเภทที่หนึ่ง เพราะจะท าให้การเรียนรู้ในองค์การมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2) การพัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล ให้กลายเป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันทั้งองค์การ ซึ่งในท่ีนี้
ผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดแบบเดิมๆที่ว่า วิสัยทัศน์ขององค์การต้องมาจากผู้บริหารแต่
เพียงเท่านั้น  เพราะการที่จะวิสัยทัศน์ที่ดีนั้น องค์การจะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในองค์การได้
มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการคิดวิสัยทัศน์ร่วมไปกับองค์การ 

3) การสนับสนุนให้สมาชิกในองค์การมีการติดต่อสื่อสาร สนทนากัน เพ่ือให้สมาชิก
รู้สึกถึงความมีอิสระทางความคิดและสามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกออกมาได้ง่าย ดังนั้น
ผู้บริหารควรเป็นผู้ที่เปิดกว้างทางด้านความคิด เต็มใจและพร้อมรับฟังความคิดเห็นและความรู้สึก
ต่างๆของสมาชิกทุกคนในองค์การ 

การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม จ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กร ( Degree of 
active involvement) ซึ่งหากมีระดับการมีส่วนร่วมสูงก็แสดงว่า สมาชิกในองค์การมีความร่วมมือ
ร่วมใจกันเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันมาก วิสัยทัศน์จึงเป็นของทุกคนที่พร้อมจะยึดมั่นและมุ่งมั่นท างาน
ร่วมกัน อีกทั้งยังต้องอาศัยความสามารถของผู้บริหารในการก าหนดทิศทาง เป้าหมายที่จะก่อให้เกิด
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การเรียนรู้ภายในองค์การ (Required capacity for direction-setting and learning)  และหากมี
ระดับสูงก็จะท าให้สมาชิกในองค์การเกิดการเรียนรู้ได้มาก (Senge, Ross, Smith, Roberts, and 
Kleiner, 1994) ดังภาพที่ 2.5 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 2.5 3 กลยุทธ์ในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 
แหล่งที่มา : Senge, Ross, Smith, Roberts, and Kleiner, 1994 

 
จากภาพที่ 2.5 จะเห็นว่ากลยุทธ์ในการสร้างวิสัยทัศน์นั้นสามารถท าได้หลากหลายวิธี  

ซึ่งเรียงตามประสิทธิภาพจากน้อยไปมากได้ดังนี้ ดังนี้ ขั้นแรกการสั่งการ (Telling) คือการที่ผู้บริหาร
บอก/สั่งให้สมาชิกท าตามวิสัยทัศน์ของตน  จึงท าให้สมาชิกในองค์การมีการใช้สมองคิดหรือเรียนรู้
น้อยที่สุด เพราะเป็นการบอกให้ท าตามค าสั่งเท่านั้น แต่หากจะให้มีสมาชิกมีส่วนร่วม และก่อให้เกิด
ระดับการเรียนรู้ของคนในองค์การมากขึ้น ผู้บริหารต้องพยายามขายความคิด (Selling) โดยอธิบาย
ว่า “ท าไม” ถึงต้องท าตามวิสัยทัศน์นั้นๆ บอกสมาชิกให้ทราบข้อเท็จจริง โดยให้ข้อมูล เป็นเหตุเป็น
ผล จึงจะท าให้การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของสมาชิกสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งหากต้องการให้มีการเรียนรู้ของ
คนในองค์การสูงขึ้นอีกก็ต้องมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน จากนั้นก็ตรวจสอบว่า
มีคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้มากน้อยเพียงใด ขั้นนี้เรียกว่า การทดสอบความเห็น 
(Testing)  ขั้นต่อไป คือ การปรึกษาหารือ (Consulting) เป็นการคุยกัน วิพากษ์ วิจารณ์ โดยน าผู้รู้
มาร่วมแสดงความคิดเห็น มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และอาศัยความรอบรู้มาสนับสนุน ซึ่งท าให้ระดับ

Telling
Selling

Testing
Consulting

Co-
Creating

Degree of active involvement 

Required capacity for 
direction-setting  

and learning 
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การเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การสูงขึ้นอีก และสุดท้ายขั้นของการมีส่วนร่วมสูงสุด และก่อให้เกิด
ผลส าเร็จขององค์การสูงสุดคือ การร่วมคิดร่วมท า (Co-creating) ทุกคนช่วยกันคิดจนเข้าใจตรงกัน
แล้วถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ของสมาชิกทุกคนในองค์การ เป็นเป้าหมายของทุกคนที่จะท างานร่วมกันให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์นั้นๆ ความสามัคคีทางความคิดร่วมกันเป็นคล้ายๆ กับสัญญาที่มีต่อกันแล้ว ซึ่งผล
ที่ตามมาก็คือความส าเร็จของงานที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันท านั่นเอง เป็นเหมือนการร่วมคิด
ร่วมท าเพ่ือผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ขององค์การ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน จะท าให้สมาชิกในองค์การ
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เกิดความรู้สึกที่ดีและเกิดความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น จึงท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้นตามมา ซึ่งหากจะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้องค์การต้องให้สมาชิก
ทุกคนได้รับการพัฒนาวิสัยทัศน์ของตน (Personal Vision) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การ  
ซึ่งจะก่อให้เกิดพลังร่วม (Synergy) ของสมาชิกทั้งองค์การที่มีการคาดหวังต่อความเปลี่ยนแปลงและ
ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันของคนท้ังองค์การ (กัลยาณี ค าแดง, 2542)  

 
วินัยประการที่ 3 แบบแผนทางความคิด (Mental Model) 
แบบแผนทางความคิด หรือภาพในความคิดที่บุคคลมองโลก มองสิ่งต่างๆว่าเป็นอย่างไร 

ด าเนินไปอย่างไร กล่าวคือ แนวคิด มุมมอง และความเชื่อพ้ืนฐานที่ตกผลึกในความคิดความอ่านของ
บุคคลในการตีความสิ่งต่างๆ เป็นผลมาจากกระบวนการขัดเขลาทางสังคม (Socialization) และ
ประสบการณ์ที่สั่งสมมาแต่เด็ก ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล ยากที่จะอธิบาย แบบแผนทาง
ความคิดมีผลต่อการรับรู้ การเข้าใจต่อเรื่องราวต่างๆ สะท้อนให้เห็นว่าบุคคลมองปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างไร และจะก าหนดแนวทางในการแสดงออกหรือปฏิบัติตนอย่างไร เป็นต้น (วีระวัฒน์  ปันนิตามัย
, 2543; สมบัติ กุสุมาวลี , 2558) ซึ่ง Senge ได้อธิบายถึงกระบวนการอนุมาน (The Ladder of 
Inference ) หรือกระบวนการคิดตัดสินใจของบุคคลไว้ว่า กระบวนการคิดของบุคคลจะเริ่มจากการ
สังเกตข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆ น ามาจัดเก็บและตีความข้อมูลเหล่านั้นตามการรับรู้ของแต่ละคน 
จากนั้นตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับสิ่งที่ตีความแล้วน ามาสรุปเป็นความเข้าใจของตนเอง เกิดเป็นความเชื่อ 
และสุดท้ายจึงเลือกปฏิบัติหรือแสดงออกตามความเชื่อนั้นๆ ซึ่งความเชื่อจะส่งผลต่อการสังเกตและ
การเก็บข้อมูลหรือประสบการณ์ในครั้งต่อๆไป ดังภาพที่ 2.6 
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ภาพที่ 2.6 The Ladder of Inference 
แหล่งที่มา : Senge, Ross, Smith, Roberts, and Kleiner, 1994 

 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบันท าให้องค์การต้องปรับตัวเพ่ือให้เกิดศักยภาพใน

การแข่งขัน ซึ่งปัญหาส าคัญประการหนึ่งก็คือ องค์การจะท าอย่างไรให้สมาชิกทุกคนในองค์การมี
ความรู้ และมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน มองเห็นภาพที่ เกี่ยวข้องกับองค์การ เช่น สภาวะการ
แข่งขันในปัจจุบัน แนวโน้มของธุรกิจ เทคโนโลยี ฯลฯ เป็นภาพเดียวกัน โดยแบบแผนทางความคิด 
อาจสะท้อนออกมาเป็น 3 ลักษณะ คือ เจตคติ มุมมอง และกระบวนทัศน์ (เดช เทียมรัตน์ และ กานต์
สุดา มาฆะศิรานนท์, 2544) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) เจตคติ (Attitude) หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เป็นการแสดงออกและตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น  เป็นการแสดงออกทาง
ภาษากายหรือทางอารมณ์ เป็นต้น 

2) มุมมอง (Viewpoint) หมายถึง แนวความคิดเห็นที่บุคคลมีต่อเรื่องๆนั้น ซึ่งบุคคล
แต่ละคนก็มักมีมุมมองที่แตกต่างกันไป หรือเรียกว่า มีจุดยืนที่แตกต่างกัน 

3) กระบวนทัศน์ (Paradigm) หมายถึง กรอบความคิด แนวปฏิบัติ ที่บุคคลปฏิบัติ
ตามกันไป จนกลายเป็นค่านิยม หรือ วัฒนธรรมขององค์การ โดยไม่ได้ตระหนักว่าสิ่งที่ปฏิบัตินั้นดี
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หรือไม่และมีประโยชน์อย่างไร แต่ที่ปฏิบัติกันไปนั้นเพราะเป็นความเชื่อและเป็นการยึดติดกับ
ความคิดนั้นๆ 
 ดังนั้นแบบแผนทางความคิด จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ  
ทั้งนี้องค์การแห่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ สมาชิกในองค์การต้องมีแบบแผนทางความคิดที่
สะท้อนภาพที่ถูกต้องชัดเจน มองโลกและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยความเป็นจริง  เพ่ือน าไปสู่การ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง มีวิธีการตอบสนองและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมี
สภาพทางจิต (Mental Ability) ที่มั่นคง ไม่ท้อถอยเมื่อเจอกับปัญหาหรือวิกฤตต่างๆ 

 
วินัยประการที่ 4 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) 
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในองค์การ โดยอาศัย

ความคิด ความรู้ และประสบการณ์ของสมาชิกมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ศักยภาพของทีม การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมจะเกิดได้จากการรวมพลังของสมาชิกในทีม ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆร่วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แก่กันอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
จนเกิดเป็นความคิดร่วมกันของกลุ่ม (Group Thinking) (วีระวัฒน์  ปันนิตามัย, 2543) ซ่ึงการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีมมีลักษณะที่ส าคัญ  คือ สมาชิกในทีมต้องมีความสามารถในการคิด พิจารณาประเด็น
ปัญหาได้อย่างชัดเจน ซึ่งสมาชิกทุกคนต้องร่วมกันคิด ไม่ใช่เพียงแค่คนใดคนหนึ่งคิดเท่านั้น  อีกทั้ง
ภายในทีมต้องมีการท างานที่สอดประสานกันเป็นอย่างดี มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน กล้าคิดในสิ่งที่
ใหม่และแตกต่างไปจากเดิม และส าหรับวิธีการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมนั้น สามารถท าได้โดย
การพูดคุยสนทนาและการอภิปรายของสมาชิกในองค์การ (Senge, 1990a)  

การพูดคุยสนทนา (Dialogue) คือ กระบวนการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ในแนวระนาบ (Non-
Hierarchical Communication) โดยผู้ร่วมสนทนาร่วมมือกันทุกวิถีทาง เพ่ือเปิดโอกาสให้ความ
แตกต่างหลากหลายในมิติต่างๆ เช่น คุณวุฒิ วัยวุฒิ ต าแหน่งหรือฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม ศรัทธา
และความเชื่อที่มีอยู่เดิม เกิดการคลี่คลาย ไหลเวียน แลกเปลี่ยนความหมายซึ่งกันและกัน ท าให้
ความคิดทุกความคิด เกิดการถ่ายเทเข้าหากัน (Shared Meaning) และเปลี่ยนคุณภาพใหม่ เกิดญาณ
ส านึกใหม่ (Intuitive Knowledge) ที่มีความลึกซึ้งและเป็นธรรม (Bohm, 1996) ซึ่งการพูดคุย
สนทนาในลักษณะดังกล่าวนักวิชาการชาวไทยหลายท่านเรียกว่า “สุนทรียสนทนา” เพราะไม่ใช่เป็น
เพียงแค่การสนทนาแบบผิวเผินเท่านั้น แต่เป็นการสนทนาที่เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เน้นการ 
ฟังโดยไม่มีการตัดสิน ตอบโต้ ต่อต้าน แต่ฟังอย่างลึกซ้ึง (Deep Listening)  กล่าวคือ เป็นการฟังโดย
ไม่น าฐานคติ (Presupposition) เดิมมาเป็นกรอบอ้างอิงในการตัดสินเสียงที่ได้ยินได้ฟังจากผู้อ่ืน  
ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ท าได้ยากที่สุด เพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนมีแนวโน้มที่จะใช้ความรู้ ความ
คิดเห็น ประสบการณ์ และสิ่งที่ตนเองเชื่อ ศรัทธา ซึ่งรวมเรียกว่า “ฐานคติ” มาใช้เป็นกรอบอ้างอิง
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การตัดสินสิ่งที่ตนเองสัมผัสเสมอ และบางครั้งมักจะเกิดทิฐิมานะปกป้องฐานคติของตนเอง อันเป็น
ต้นเหตุของความขัดแย้ง ดังนั้นสุนทรียสนทนาจึงจ าเป็นต้องอาศัยการฟังอย่างลึกซึ้งเพ่ือป้องกันไม่ให้ 
“ฐานคติ” ต่างๆเข้ามามีอิทธิพลในการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ได้ยินเร็วเกินไป และส าหรับการอภิปราย 
(Discussion) นั้น เป็นเหมือนการโต้เถียง โดยมุ่งเน้นไปที่การคิดเชิงวิเคราะห์ เพ่ือจ าแนกแยกแยะ
มุมมองความคิดต่างๆ ที่ทุกคนก าลังน าเสนอความคิดของตนเองในมุมที่ต่างกันไป ซึ่งท าให้มีข้อจ ากัด
ในระดับความคิดเพียงแค่ระดับหนึ่งที่ว่า สุดท้ายแล้วจะมีเพียงความคิดเดียวที่ถูกเลือกเท่านั้น เพราะ
เชื่อว่าเป็นความคิดที่ดีกว่าความคิดอ่ืนๆ จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าสุนทรียสนทนา (Dialogue) กับ  
การอภิปราย (Discussion) มีความแตกต่างกันในหลากหลายประเด็น ซึ่งสามารถเปรียบเทียบความ
แตกต่างได้ตารางที่ 2.2 

 
ตารางท่ี 2.2 ความแตกต่างระหว่าง การสนทนา (Dialogue) กับ การอภิปราย (Discussion) 

 

การสนทนา (Dialogue) การอภิปราย (Discussion) 

เริ่มต้นด้วยการฟัง เริ่มต้นด้วยการพูด 
เป็นการสื่อสารสองทาง เป็นการสื่อสารทางเดียว 
มุ่งเน้นไปท่ีความเข้าใจ มุ่งเน้นไปที่ความแตกต่าง 
เน้นร่วมมือกัน เน้นการแบ่งฝ่าย 
ก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ส่งเสริมให้มีการคิด ไตร่ตรองให้ดี ส่งเสริมการคิดแบบรวดเร็ว 
สนับสนุนให้คิดนอกกรอบ สนับสนุนยึดติดกับความคิดเดิมๆ 
 
อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม จ าเป็นต้องอาศัยทั้งการสนทนาและการอภิปราย 

อย่างเช่นในการวิเคราะห์สถานการณ์บางอย่างจ าเป็นต้องมีการอภิปราย เสนอมุมมองต่างๆ แล้วมี
การอธิบายแก้ต่างเพ่ือหาทัศนะใหม่ที่ดีที่สุด น าไปสู่การตัดสินใจเลือก หาข้อตกลงและข้อสรุปร่วมกัน 
ในขณะที่การสนทนาจะท าให้ได้ความคิดที่หลากหลาย โดยไม่จ าเป็นต้องได้ข้อสรุปออกมา ท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์และได้มุมมองที่แตกต่างไปจากกรอบความคิดเดิม ซึ่งสุดท้ายแล้วทั้งการสนทนา
และการอภิปรายจะน าไปสู่แนวทางการปฏิบัตร่วมกัน ที่เกิดจากความเต็มใจของสมาชิกทุกคน จะท า
ให้องค์การเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม อันจะน าไปสู่การเป็นองค์การแห่งเรียนรู้ 
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วินัยประการที่ 5 การคิดเชื่อมโยงระบบ (Systems Thinking) 
การคิดเชื่อมโยงระบบ คือ การมองเห็นภาพโดยรวม การมองเห็นและเข้าใจความสัมพันธ์ที่

ซับซ้อนในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นกับองค์การ เห็นความเชื่อมโยงของปัจจัยย่อยภายในระบบ เห็นเหตุ 
(Cause) และ ผล (Effect) ของการกระท าต่างๆ เห็นความสัมพันธ์ของระบบกับสภาพแวดล้อม  
ตลอดจนเห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และการเตรียมพร้อมสู่อนาคต (Senge, 
1990a) การคิดเชื่อมโยงระบบ เกิดจากความคิดที่ว่า สิ่งๆต่างล้วนมีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
เป็นวงจรหรือวัฎจักร มีลักษณะการบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งหากบุคคลมองสิ่งต่างๆแบบแยก
ส่วน จะท าให้เกิดปัญหาตามมาอย่างเป็นลูกโซ่ ส่งผลกระทบไปทุกๆส่วนของระบบ กล่าวคือ  
การตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการมองแยกส่วน แม้จะรวดเร็วและใช้เวลาน้อยกว่าการมองแบบองค์รวม 
แต่อาจท าให้เกิดการชะงักงันของระบบทั้งหมด  เกิดปัญหาที่ซับซ้อนและเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นการคิด
เชื่องโยงระบบจึงเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญที่จะช่วยให้สมาชิกในองค์การสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น แม้ว่าจะต้องคิดให้รอบคอบและมีการ
วางแผนระยะยาว ซึ่งใช้เวลานาน แต่ผลที่ได้คือ ท าให้สามารถมองปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจน อีกทั้ง
การคิดเชื่อมโยงระบบยังมีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นในองค์กา ร ช่วยให้เกิด
ความคิดเพ่ือพัฒนาองค์กรในภาพรวม ท าให้มองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับระบบ
ภายในองค์กร ซึ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบโดยการเชื่อมโยงติดต่อกัน ตลอดจนสามารถแก้ไข
สถานการณ์และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการคิดเชื่อมโยงระบบจะต้องมีลักษณะส าคัญ 
(สันตยากร อรรคฮาต, 2556) ดังต่อไปนี้ 

1) การคิดแบบมีความเป็นองค์รวม (Holistic) หรือ Wholeness เป็นการประเมิน
องค์ประกอบของสถานการณ์หรือสภาพปัญหาของหน่วยงาน ในภาพรวมทั้งหมด 

2) การคิดเป็นเครือข่าย (Networks) เป็นการคิดเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ของระบบ
ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นมา เป็นเครือข่ายของระบบ 

3) คิดเป็นล าดับชั้น (Hierarchy) ระบบหนึ่งๆ อาจจะมาจากระบบย่อยๆหลาย
ระบบที่ประกอบกันขึ้นมา และในระบบย่อยเองก็มีความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของ
ระบบ 

4) คิดแบบมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Interaction) ระหว่างระบบด้วยกัน ทั้งระบบย่อย
กับระบบย่อยด้วยกัน ระบบใหญ่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของระบบย่อยจะมีผลต่อ 
ระบบใหญ่ด้วย 

5) คิดแบบมีขอบเขต (Boundary) ระบบหนึ่งจะประกอบด้วยระบบย่อบๆหลาย
ระบบมากมาย ซึ่งระหว่างระบบย่อยและระบบย่อย ก็จะมีขอบเขตที่ชัดเจนแสดงให้เห็นว่า ระบบ
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นั้นๆ ครอบคลุมอะไรบ้าง และอะไรบ้างที่อยู่นอกเขตแดน ซึ่งในความเป็นจริงระบบก็ไม่ได้แยกเขต
แดนกันอย่างเด็ดขาด แต่มีการเชื่อมโยงอยู่ 

6) คิดแบบมีแบบแผน (Pattern) ระบบต้องมีความเที่ยง เพ่ือเป็นเครื่องยืนยันว่า
การท างานในทุกๆขั้นตอน ไม่คลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายโดยรวมของระบบ 

7) คิดแบบมีโครงสร้าง (System Structure) แต่ละส่วนประกอบของระบบนั้น  
จะมีแยกขาดและเป็นอิสระต่อกัน แต่อย่างไรก็ตามก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เ มีการท างาน
เสริมประสานกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

8)  คิดแบบปรับตัว (Adaptation) ระบบต่างๆจะมีการปรับตัวให้ เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง และสร้างสภาพที่สมดุล และพยายามรักษาความสมดุลนั้นไว้ ด้วยการจัดระบบภายใน
ตนเอง 

9) คิดเป็นวงจรป้อนกลับ (Feedback - Loops) เป็นการคิดในลักษณะที่เป็นวงจร 
ไม่ใช่การคิดแบบเส้นตรง กล่าวคือเป็นการคิดเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกัน 

จากความหมายและลักษณะของการคิดเชื่อมโยงระบบที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  
การคิดเชื่อมโยงระบบ เป็นเหมือนการเรียนรู้ระบบต่างๆในองค์การ อาทิ การเรียนรู้ระบบการท างาน
ของตนเอง เรียนรู้ระบบการท างานของหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้ระบบอ่ืนที่เกี่ยวข้องภายใน
องค์การ ตลอดจนการเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงงานของตนกับระบบอื่นๆ 

 
 แนวคิดบริษัทแห่งการเรียนรู้ ของ Pedler Burgoyne and Boydell 

Pedler, Burgoyneand Boydell (1991) ได้เสนอว่า แนวคิดบริษัทแห่งการเรียนรู้  (The 
Learning Company) มีความส าคัญยิ่งต่อองค์การ เพราะสามารถน าไปสู่การพัฒนาองค์การอย่าง
ยั่งยืน โดยบริษัทแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการมอง
ภายในองค์การ ด้านการมองภายนอกองค์การ ด้านโอกาสในการเรียนรู้  และด้านโครงสร้าง  
ดังภาพที่ 2.7 ซึ่งองค์ประกอบข้างต้นครอบคลุมถึงคุณลักษณะของการเป็นบริษัทแห่งการเรียนรู้ 11 
ประการ ดังนี้  

1) ด้านกลยุทธ์ (Strategy)  องค์การต้องมีการก าหนดการเรียนรู้ในกลยุทธ์ และการ
ก าหนดนโยบายของบริษัทร่วมกัน  

1.1)   การใช้การเรียนรู้เป็นกลยุทธ์หลักขององค์การ (Learning Approach to 
Strategy) โดยทั่วไปองค์การมักปรับและตั้งกลยุทธ์ไปในทิศทางที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันการก่อรูป
กลยุทธ์ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ เสมือนเป็นการทดลองทิศทางการบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ตั้งไว้
อาจมีปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา โดยการวางแผนและทดลองอย่างเป็นระบบ มีการสะท้อนกลับของ
ข้อมูลในกระบวนการวางแผน เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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1.2)   การสร้างนโยบายแบบมีส่วนร่วม (Participative Policy Making) คือ 
การที่สมาชิกทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมในการร่างนโยบายหรือกลยุทธ์ร่วมไปกับองค์การ นโยบาย
เป็นสิ่งที่สะท้อนค่านิยมของสมาชิกในองค์การ ไม่ใช่เป็นแค่เพียงความต้องการของผู้บริหารเท่านั้น 

2) ด้านการมองภายในองค์การ (Looking in) 
2.1)   การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง (Information) น าไปใช้เพ่ือสร้างความ

เข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เพ่ือให้รางวัลหรือลงโทษ เทคโนโลยีและสารสนเทศถูกใช้ในการสร้าง
ฐานข้อมูลและระบบการสื่อสารที่ช่วยให้สมาชิกในองค์การเข้าใจว่าขณะนี้องค์การมีทิศทางการ
ด าเนินการอย่างไร โดยสมาชิกในองค์การได้รับการสะท้อนกลับของข้อมูลว่าการปฏิบัติงานของตน
เป็นอย่างไร รวมถึงท าให้สมาชิกเข้าใจธรรมชาติของระบบและสามารถแปลความข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสอดคล้องกัน และเมื่อได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็ว ก็จะท าให้สมาชิกสามารถตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2.2)   การสร้างกระบวนการตรวจสอบและควบคุมองค์การ (Formative 
Accounting and Control) เป็นการสร้างระบบตรวจสอบงบประมาณ และรายงานการใช้จ่ายของ
องค์การ เพ่ือให้ช่วยให้สมาชิกในองค์การเกิดการเรียนรู้และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การที่
ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบทรัพยากรขององค์การ เสมือนว่าตนเองเป็นเจ้าของ 

2.3)   การแลกเปลี่ยนภายในองค์การ (Internal Exchange) เป็นสิ่งจ าเป็นที่
สมาชิกในทุกๆหน่วยงาน ต้องมีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และอ านวยความ
สะดวกซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมถึง
เป็นการสอนให้สมาชิกในองค์การรู้จักประสานงานกัน ไม่เกี่ยงงาน หรือโยนภาระความรับผิดชอบ
ให้แก่ผู้อื่น  

2.4)   ความยืดหยุ่นในการให้รางวัล (Reward Flexibility) กล่าวคือ องค์การ
ควรมีการให้รางวัลตอบแทนเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจของสมาชิกในองค์การ และเมื่อมีการให้รางวัล
ตอบแทนแก่ผู้ใดแล้วต้องติดตามดูว่าผลเป็นอย่างไร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรมีส่วนร่วมในการสร้าง
ระบบการให้รางวัลตอบแทนที่มีคุณค่าต่อการท างานและมีความคล่องตัว ทั้งนี้การให้รางวัลแก่สมาชิก
ควรมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เพ่ือให้เหมาะสมกับความคาดหวังของแต่ละคน 

3) ด้านการมองภายนอกองค์การ (Looking out) 
3.1)   สมาชิกในองค์การเปรียบเสมือนผู้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ 

(Boundary Workers as Environmental Scanners)  กล่าวคือ เป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนใน
องค์การที่จะติดตาม รายงานข่าวสาร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์การ ที่คาดว่าจะส่งผล
กระทบต่อองค์การ เช่น  ความเคลื่ อนไหนทางเศรษฐกิจ  ความก้าวหน้ าทาง เทคโนโลยี  
การเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้นการที่องค์การส่งสมาชิกไป
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ท างานนอกองค์การ ถือเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยในการเก็บข้อมูลข่าวสารภายนอกองค์การ เช่น การส ารวจ
ความพึงพอใจลูกค้า เพ่ือน ามาปรับปรุงการด าเนินงานขององค์การ เป็นต้น 

3.2)   การเรียนรู้ระหว่างองค์การ (Inter-Company Learning) องค์การอาจมี
การติดต่อสื่อสารกับองค์การอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายๆกัน หรือเป็นคู่ค้ากัน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้ได้มุมมองที่หลากหลาย เห็นข้อดี ข้อเสียในการปฏิบัติงานของ
กันและกัน ตลอดจนปรึกษา เพ่ือขอค าแนะน าในแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในองค์การ 

4) ด้านโอกาสในการเรียนรู้ (Learning Opportunities) 
4.1)   บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Learning Climate) องค์การสนับสนุน

การเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การ ไม่ปิดกั้นความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่มองว่าความแตกต่างเป็นสิ่งที่ให้
เกิดการเรียนรู้และการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ รวมถึงเมื่อเกิดความผิดพลาดหรือปัญหาในขึ้น สมาชิกใน
องค์การจะร่วมมือและช่วยเหลือกัน น าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนและเป็นประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ 

4.2)   ทุกคนมี โอกาสในการพัฒนาตนเอง (Self-Development for All) 
องค์การมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองของสมาชิกในองค์การอย่างทั่วถึง โดย
สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันและมีสิทธิในการตัดสินว่าการฝึกอบรมหรือ
การพัฒนาอะไรที่ต้องค าแนะน าที่เหมาะสม รวมถึงถูกกระตุ้นให้พัฒนาตนเองอยู่สม่ าเสมอ  

5) ด้านโครงสร้าง (Structure) ควรเป็นโครงสร้างที่กระจายอ านาจ (Enabling 
Structures) มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ 
และเมื่อการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ควรมีการทดสอบว่าสามารถท างานได้ดีหรือไม่ อีกทั้งการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมุ่งไปที่การเรียนรู้และพัฒนามากกว่าน ามาใช้เพ่ือก าหนดการให้รางวัล
หรือลงโทษ 
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ภาพที่ 2.7 แนวคิดบริษัทแห่งการเรียนรู้ (The Learning Company) 
แหล่งที่มา : Pedler, Burgoyne and Boydell, 1991 

 
 
 
 
 

บริษัทแห่งการเรียนรู้ 

การมองภายในองค์การ 
- การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 
- การสร้างกระบวนการตรวจสอบ

และควบคุมองค์การ 
- การแลกเปลี่ยนภายในองค์การ 
- ความยืดหยุ่นในการให้รางวัล 

 
ด้านโอกาสในการเรียนรู้ 

 

- บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- ทุกคนมีโอกาสในการพัฒนา

ตนเอง 

ด้านโครงสร้าง 
โครงสร้างที่มีการกระจายอ านาจ 

ด้านกลยุทธ์ 
 

- การใช้การเรียนรู้เป็นกลยุทธ์หลัก
ขององค์การ 

- การสร้างนโยบายแบบมีส่วนร่วม 
 

การมองภายนอกองค์การ 
 

- สมาชิกในองค์การเปรียบเสมือน
ผู้วิเคราะห์ 

- การเรียนรู้ระหว่างองค์การ 
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 แนวคิดกิจกรรมหลัก 5 ประการในสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ Garvin 
Garvin (1993) กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ องค์การที่มีทักษะในการสร้างสรรค์และ

ถ่ายโอนความรู้ และสามารถปรับพฤติกรรมที่สะท้อนความรู้ใหม่ๆ ส าหรับการที่องค์การจะพัฒนาสู่
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้นั้น ต้องมีทักษะในการด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญ 5 ประการคือ การ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การทดลอง การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต การเรียนรู้จากผู้อ่ืน และ
การถ่ายทอดความรู้ ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

1) การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบ (Systematic Problem Solving) คือ กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างมีข้ันตอน มุ่งไปที่สาเหตุของปัญหา โดยจะมีการเชื่อมโยงถึงวิธีการและปรัชญาต่างๆมา
ใช้ในการจัดการกับปัญหา ซึ่งกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ แบ่งออกเป็น  5 ขั้นตอน (สุขุม 
มั่นคง, 2555) ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหา (Problem Definition)  เริ่มจากการมอง
สภาพความเป็นจริงของปัญหาว่าเป็นอย่างไร โดยการหาข้อมูลของปัญหา เช่น ความส าคัญของปัญหา 
รวมถึงระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา จากนั้นต้องก าหนดออกมาให้ชัดเจนว่าปัญหาที่จะแก้ไขคืออะไร 

  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา (Analysis of  the Problem) ต้องมีการ
แยกแยะรายละเอียดของปัญหา และให้ความหมายของปัญหาอย่างกว้างๆแล้วจึงพยายามลด
ข้อบังคับ ข้อจ ากัดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆลง และไม่ควรจะให้ความส าคัญหรือความสนใจกับวิธีการที่ท า
อยู่ในขณะเวลานั้น (Present Method) มากจนเกินไป เพ่ือให้มีอิสระในการสร้างสรรค์วิธีการแก้ไข
ปัญหามากข้ึน 

  ขั้นตอนที่ 3 การหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ (Search for Possible 
Solution) ผู้คิดต้องทราบข้อมูลโดยละเอียดว่า อะไรคือมูลเหตุพ้ืนฐานที่ท าให้เกิดปัญหาขึ้นมา  
ถ้าสามารถก าจัดมูลเหตุนั้นได้ ปัญหาต่างๆก็จะหมดไปได้ ในขั้นตอนนี้เป็นเพียงการใช้ความคิดเพ่ือหา
วิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ให้มากวิธีที่สุด 

  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา (Evaluation of 
Alternatives) เมื่อรวบรวมวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้ว จากนั้นต้องประเมินทางเลือกที่
มีทั้งหมด เพ่ือสรรหาทางเลือกที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด ในการประเมินทางเลือกนี้จะต้องค านึงถึงหลาย
ปัจจัยที่เป็นข้อจ ากัด เช่น เวลาในการแก้ไขปัญหา ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในแต่ละวิธี เป็นต้น 

  ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) คือ การติดตามความคืบหน้า
หลังจากใช้วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจมีการปรับปรุงแผนที่วางไว้ให้เข้ากับเหตุการณ์ และหาก
เกิดความขัดข้อง อาทิ วิธีการที่ใช้ในตอนแรกไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้น าเอาแผนส ารองคือวิธีการ
ที่สองมาประยุกต์ใช้ต่อไป  
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2) การทดลอง (Experimentations) เป็นการค้นหาและทดสอบความรู้ใหม่ๆอย่าง
เป็นระบบ โดยการทดลองดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก โปรแกรมการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง (Ongoing Program) เป็นการทดลองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือค้นหาความรู้และ
ความเข้าใจใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนลักษณะที่สอง คือ โครงการสาธิต
(Demonstration) ซึ่งมีบทบาทที่ซับซ้อนมากกว่าโปรแกรมการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ 
โครงการสาธิตมักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในองค์การในขอบเขตที่กว้าง และมี
จุดมุ่ งหมายเพ่ือพัฒนาความสามารถใหม่ๆให้กับองค์การ  โดยการทดลองทั้ งสองลักษณะ  
เป็นการเปลี่ยนความรู้ไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง ซึ่งส่งผลให้องค์การเกิดการเรียนรู้และก้าวไปสู่การมี
ความรู้ในระดับที่สูงขึ้น 

3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต (Learning form Past Experience) เป็น
การทบทวนความส าเร็จและความล้มเหลวที่ผ่านมา โดยมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีการบันทึก
บทเรียนที่ผ่านมาในรูปแบบที่สมาชิกในองค์การสามารถเข้าไปศึกษาและค้นคว้าได้อย่างสะดวก  
ซึ่งการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต จะช่วยให้องค์การไม่ประสบปัญหาเดิมที่เคยเกิดขึ้น เพราะมี
การเรียนรู้และมีแนวทางการป้องกันปัญหาดังกล่าวไว้แล้ว 

4) การเรียนรู้จากผู้ อ่ืน  (Learning for Others) การเรียนรู้ไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้
เฉพาะแต่ในองค์การเท่านั้น แต่การเรียนรู้อาจเกิดจากการศึกษาองค์การอ่ืนๆ เช่น การเปรียบเทียบ
กับองค์การต่างๆที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน (Benchmarking) จะท าให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ
ตัวเองชัดเจนขึ้น อีกทั้งการเรียนรู้จากผู้อ่ืนต้องเปิดใจและพร้อมยอมรับความคิดเห็นและค าแนะน า
ต่างๆ เพราะสิ่งเหล่านี้ คือ ความรู้ที่มีค่ายิ่ง 

5) การถ่ายทอดความรู้ (Transferring Knowledge) เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือลดช่องว่างระหว่างระดับความรู้ของสมาชิกในองค์การ โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ สามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การพูด การเขียน การศึกษาดูงาน การ
ฝึกอบรม การหมุนเวียนงาน เป็นต้น 

 
 แนวคิดการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ตามรูปแบบ “The Systems-Linked 

Organization Model” ของ Marquardt 
Marquardt เห็นว่า องค์การที่สามารถยืนหยัด และมีความได้เปรียบทางการแข่งขันได้นั้น 

ต้องมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์การอยู่เสมอ ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม  
ซึ่งองค์การในลักษณะดังกล่าวคือ “องค์การแห่งการเรียนรู้” และการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การ
แห่งเรียนรู้ตามแบบ The Systems-Linked Organization Model ต้องมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
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ขององค์ประกอบ 5 ประการ คือ การเรียนรู้ องค์การ คน ความรู้ และเทคโนโลยี (Marquardt, 
1996) ดังภาพที่ 2.8 

 

 
 

ภาพที่ 2.8  องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ตามรูปแบบ The Systems-Linked 
Organization Model 

แหล่งที่มา : Marquardt, 1996 
 

 องค์ประกอบทั้ ง  5 ประการนี้ มี ความสัม พันธ์และเชื่ อมโยงกันทุ กองค์ประกอบ  
หากองค์ประกอบใดเกิดปัญหาหรือวิกฤตก็ย่อมส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบอ่ืนๆเช่นกัน ดังนั้นหาก
จะพัฒนาองค์ประกอบใดก็ตาม ควรจะพัฒนาไปพร้อมๆกันทุกองค์ประกอบ อย่างไรก็ตาม
องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด เพราะ การเรียนรู้ถือเป็นหัวใจส าคัญ
ของการพัฒนา  กล่าวคือ หากองค์การสามารถส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
การเรียนรู้ก็จะกลายเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาองค์ประกอบอ่ืนๆต่อไป (Marquardt, 1996) โดย
รายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ อธิบายได้ดังนี้ 
 องค์ประกอบท่ี 1 การเรียนรู้ (Learning) 
 องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด ด้วยเหตุนี้องค์การจึงควรให้
ความส าคัญกับการเรียนรู้ในองค์การ ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้สม่ าเสมอ อีกทั้งการเรียนรู้ควรมี
การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่ง มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

คน องค์การ 

เทคโนโลยี ความรู้ 

   การเรียนรู้ 
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ซึ่งการเรียนรู้ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 ประการคือ  ระดับการเรียนรู้  รูปแบบการเรียนรู้ 
และทักษะในการเรียนรู้ ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 

1)   ระดับการเรียนรู้ (Level) แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับกลุ่มหรือทีม 
และระดับองค์การ โดยแต่ระดับมีความสัมพันธ์กัน  

- ระดับบุคคล (Individual Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อของบุคคล โดยผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

- ระดับบกลุ่มหรือทีม (Group/Team Learning) หมายถึง การเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ และความสามารถของกลุ่ม ซึ่งได้มาจากสมาชิกในกลุ่ม 

- ระดับองค์การ (Organization Learning)  เป็นการยกระดับความสามารถ
ขององค์การในการปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์การ การเรียนรู้ในระดับ
องค์การจะเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนความรู้ แรงบันดาลใจร่วมกันของสมาชิกในองค์การ  

2) รูปแบบการเรียนรู้ (Type) มีหลากหลายวิธีที่เอ้ือให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ซึ่งแต่ละวิธีนั้นมีความแตกต่างกันไป แต่จะมีส่วนที่คาบเกี่ยวกันและเสริมส่งเสริมกัน ยกตัวอย่างเช่น 
รูปแบบการเรียนรู้จากการปรับตัว การเรียนรู้จากการคาดการณ์ การเรียนรู้จากสิ่งที่เคยปฏิบัติ และ
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ทั้ง 4 วิธีดังกล่าวถือเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมต่อ
การเปน็องค์การแห่งเรียนรู้อย่างมาก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- การเรียนรู้จากการปรับตัว (Adaptive Learning) คือ การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์และปฏิกิริยา ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีการคิดทบทวนถึงประสบการณ์ในอดีตแล้วน า
ประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นบทเรียนและปรับแต่งการกระท าในปัจจุบัน  

- การเรียนรู้จากการคาดการณ์ (Anticipatory Learning) คือ กระบวนการ
แสวงหาความรู้โดยการจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตในหลายๆรูปแบบ หลีกเลี่ยงประสบการณ์และ
ผลลัพธ์ในทางลบที่อาจเกิดขึ้น แต่จะหาแนวทางท่ีดีที่สุดเพื่อให้บรรลุผลในอนาคตนั้น 

- การเรียนรู้จากสิ่ งที่ เคยปฏิบัติ  (Deutero Learning) คือ การเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งที่เคยปฏิบัติในอดีตว่าสิ่งนั้นขัดขวางหรือเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ จากนั้นจึงสร้างกลยุทธ์หรือ
แนวทางการเรียนรู้ใหม่ๆ เพ่ือให้การเรียนรู้ขององค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) คือ การสืบหาและพิจารณา
ไตร่ตรองเกี่ยวความเป็นจริงในปัจจุบัน โดยมุ่งไปที่การแก้ปัญหาจากสภาพที่เป็นอยู่ โดยการแสวงหา
ความรู้ต่างๆมาพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  

3) ทักษะในการเรียนรู้ (Skill) ทักษะต่างๆในการเรียนรู้ขององค์การถือเป็นสิ่งที่
ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะท าให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์การได้อย่างกว้างขวาง ท าให้เกิดความส าเร็จทาง
ธุรกิจ และเป็นการเพ่ิมระดับของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ทักษะดังกล่าวประกอบไปด้วย 
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ความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery) แบบแผนทางความคิด (Mental Model) การมี
วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) การคิดเชื่อมโยงระบบ 
(System Thinking) และการสนทนา (Dialogue)  
 องค์ประกอบท่ี 2 องค์การ (Organization) 
 องค์การเป็นศูนย์รวมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ 
การที่จะพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้นั้น องค์การต้องมีการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงในหลายๆส่วนโดยมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยองค์ประกอบด้าน
องค์การสามารถแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบย่อย คือ วิสัยทัศน์ วัฒนธรรม กลยุทธ์ และโครงสร้าง 
ซึ่งอธิบายได้ ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์ (Vision) คือ สิ่งที่รวมความหวัง เป้าหมาย และทิศทางในอนาคตของ
องค์การเข้าไว้ด้วยกัน เปรียบเสมือนภาพในอนาคตที่องค์การปรารถนาจะเป็น ทั้งนี้องค์การแห่งการ
เรียนรู้ต้องพัฒนาให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วม กล่าวคือ องค์การต้องพัฒนาวิสัยทัศน์ของแต่ละคนให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การ เพ่ือให้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันและพร้อมที่จะผลักดันให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

2) วัฒนธรรม (Culture) คือ ค่านิยม ความเชื่อ วิธีปฏิบัติของสมาชิกในองค์การ  
ซึ่งมีส่วนช่วยในการวางรูปแบบพฤติกรรมและการรับรู้ของสมาชิก ซึ่งวัฒนธรรมขององค์การแห่งการ
เรียนรู้ ก็คือ การยอมรับว่าการเรียนรู้มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์การ ส่งเสริมให้การ
เรียนรู้กลายเป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติงาน อีกทั้งสนับสนุนค่านิยมต่างๆที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นใน
องค์การ เช่น การท างานเป็นทีม การบริหารจัดการตนเอง การเอ้ืออ านาจและการแบ่งปัน เป็นต้น 

3) กลยุทธ์ (Strategy) คือ แผนการปฏิบัติที่จะท าให้องค์การบรรลุวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ในองค์การแห่งการเรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆจะท า ให้เกิดทั้งการเรียนรู้ การถ่ายโอน  
การแลกเปลี่ยนความรู้ รวมไปถึงการน าการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างดีที่สุด ในทุกๆการปฏิบัติของ
องค์การ 

4) โครงสร้าง (Structure) โครงสร้างขององค์การที่เหมาะสมต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ คือ โครงสร้างแบบแบนราบ (Flat) มีความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวสูง ซึ่งส่งผลให้
มีการติดต่อประสานงานกันระหว่างกลุ่มงานมากยิ่งขึ้น มีการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
 องค์ประกอบท่ี 3 คน (People) 
 องค์ประกอบด้านคนประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อย คือ ผู้น า พนักงาน ลูกค้า หุ้นส่วน
และพันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์และผู้ขาย และชุมชน ซึ่งองค์ประย่อยดังกล่าวล้วนมีคุณค่ายิ่ง
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ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จึงจ าเป็นต้องได้รับการเอ้ืออ านาจและการเรียนรู้เช่นเดียวกัน  
ซึ่งอธิบายได้ ดังนี้ 

1) ผู้น า (Leader) ต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สั่งการให้น้อยลง และเป็นผู้
ช่วยเหลือมากขึ้นและมุ่งไปสู่การเอ้ืออ านาจให้แก่สมาชิกในองค์การ ซึ่งผู้น าอาจมีบทบาทใหม่ๆ เช่น
เป็น ผู้ฝึกสอน เป็นพ่ีเลี้ยง เป็นผู้จัดการความรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น และที่ส าคัญที่สุด คือ 
ผู้น าต้องส่งเสริม และเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ให้กับคนรอบข้างเสมอ 

2) พนักงาน (Employee) จะได้รับการเอ้ืออ านาจและถูกคาดหวังว่าเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา สามารถวางแผนพัฒนาศักยภาพของตนเองในอนาคต และ
สามารถจัดการความเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

3) ลูกค้า (Customers) เป็นแหล่งข้อมูลและแหล่งความคิดที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ระบบการเรียนรู้และกลยุทธ์ขององค์การ เพราะลูกค้าสามารถให้ข้อมูลที่ทันสมัยเก่ียวกับตัวสินค้าและ
บริการ พฤติกรรมการซื้อ และการเปรียบเทียบทางการแข่งขัน  

4) หุ้นส่วนและพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partners & Alliances) จะได้รับ
ประโยชน์จากการแบ่งปันความรู้และสมรรถนะ เช่น การแลกเปลี่ยนสมาชิกระหว่างกันเพื่อเรียนรู้และ
น าความรู้กลับสู่องค์การของตน 

5) ซัพพลายเออร์และผู้ขาย (Supplier & Vendors) ถือเป็นผู้มีส่วนร่วมในสภาวะ
แวดล้อมของการเรียนรู้ จึงจ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม ได้รับการเรียนรู้ และพัฒนาร่วมไปกับ
องค์การ 

6) ชุมชน (Community) หมายถึง กลุ่มตัวแทนจากกลุ่มสังคม กลุ่มเศรษฐกิจ และ
กลุ่มทางด้านศึกษา ซึ่งหากองค์การให้ชุมชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ จะท าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันทรัพยากรในชุมชนแก่กัน องค์การจะได้รับความรู้จากชุมชน และ
คุณภาพชีวิตของคนในชีวิตก็จะดีขึ้นเพราะได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆจากองค์การ 
 องค์ประกอบท่ี 4 ความรู้ (Knowledge) 
 องค์ประกอบด้านความรู้ เป็นการบริหารจัดการความรู้ต่างๆขององค์การ ตั้งแต่การเปลี่ยน
ผ่านความรู้จากแหล่งความรู้ ไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์ โดยองค์ประกอบด้าน
ความรู้นั้น ประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อย คือ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บ
ความรู้ การวิเคราะห์และท าเหมืองความรู้ การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ และการประยุกต์ใช้และ
การท าให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง ซึ่งองค์ประกอบย่อยดังกล่าวขององค์การแห่งการเรียนรู้จะต้อง
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีปฏิสัมพันธ์แบบเป็นเครือข่าย มีการกระจายข้อมูลโดยอาศัยช่องทางต่างๆที่
หลากหลาย  ซึ่งองค์ประกอบย่อยต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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1) การแสวงหาความรู้ (Acquisition) คือ การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศต่างๆที่
มีอยู่จากทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

2) การสร้างความรู้ (Creation) ความรู้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายกระบวนการ 
เช่น เกิดจากการแก้ปัญหา การท าโครงการสาธิต การทดลอง การท าวิจัย หรือการสร้างนวัตกรรม 
เป็นต้น   

3) การจัดเก็บความรู้ (Storage) การเก็บความรู้โดยการรวบรวมเป็นเอกสารหรือใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อให้สมาชิกในองค์การเข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการค้นคว้า 

4) การวิเคราะห์และท าเหมืองความรู้ (Analysis & Data Mining) เป็นเทคนิคใน
การวิเคราะห์ข้อมูล และน ามาจัดท าเป็นคลังความรู้ หรือเรียกว่าเป็นการท าเหมืองความรู้ จะท าให้
องคก์ารสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5) การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ (Transfer & Dissemination) คือ การกระจาย
หรือเผยแพรค่วามรู้ไปท่ัวองค์การ ซึ่งอาจะใช้เทคโนโลยีหรือแรงของสมาชิกในองค์การในการเผยแพร่ 

6) การประยุกต์ใช้และการท าข้อมูลให้เที่ยงตรง (Application & Validation) คือ 
การประยุกต์ใช้ความรู้และการประเมินความรู้โดยสมาชิกในองค์การ โดยน าเอาความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์อันมีค่าขององค์การมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง 
 องค์ประกอบที่ 5 เทคโนโลยี (Technology) 
 องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี หมายถึง เครือข่ายทางเทคโนโลยี และเครื่องมือทางข้อมูลต่างๆ 
ที่ช่วยสนับสนุนให้สมาชิกในองค์การเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวก มีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและ
การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งการมีเทคโนโลยีที่รวดเร็วและทันสมัยจะช่วยให้องค์การมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์การเช่นกัน  
ดังนั้นองค์การควรมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การในทุก
ระดับ ซึ่งองค์ประกอบด้านเทคโนโลยี แบ่งออกเป็นองค์ประกอบย่อย 2 ประการคือ เทคโนโลยี
ส าหรับการจัดการความรู้ และเทคโนโลยีส าหรับเพิ่มพูนการเรียนรู้ ซึ่งอธิบายได้ ดังนี้ 

1) เทคโนโลยีส าหรับการจัดการความรู้ (Technology for Managing) หมายถึง 
เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ที่รวบรวม ก าหนดรหัส จัดเก็บและถ่ายโอนข้อมูลไปท่ัวทั้งองค์การ 

2) เทคโนโลยี เพ่ิมพูนการเรียนรู้  (Technology for Enhancing Knowledge)  
จะเกี่ยวข้องกับการน าเอาวีดิทัศน์ โสตทัศน์ และการฝึกอบรมแบบสื่อผสมผสาน (Computer-Based 
Multimedia) มาใช้ประโยชน์เพื่อถ่ายทอด และพัฒนาความรู้ ทักษะของสมาชิกในองค์การให้ดียิ่งขึ้น 
 องค์ประกอบทั้ง 5 ประการที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนา
องค์การสู่งองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบหลักนั้นยังประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย
อีกประการ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์ประกอบหลักมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นหากจะพัฒนา
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องค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ องค์การจ าเป็นต้องมีส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทุกๆ
องค์ประกอบไปพร้อมกัน ซึ่งสามารถสรุปองค์ประกอบต่างๆตามแนวคิดองค์การแห่งเรียนรู้แบบ  
The Systems-Linked Organization Model ได้ดังภาพที่ 2.9 
 

 
ภาพที่ 2.9  องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของแนวคิดองค์การแห่งเรียนรู้ตามรูปแบบ The 

Systems-Linked Organization Model  
แหล่งที่มา : Marquardt, 1996 

คน 

- ผู้น า 
- พนักงาน 
- ลูกค้า 
- หุ้นส่วน/พันธมิตรทางธุรกิจ 
- ซัพพลายเออร์/ผู้ขาย  
- ชุมชน 

 

        องค์การ 

- วิสัยทัศน ์
- วัฒนธรรม 
- กลยุทธ ์
- โครงสร้าง 

เทคโนโลยี 

- เทคโนโลยีส าหรับการ
จัดการความรู ้ 

- เทคโนโลยีส าหรับเพิ่มพูน
การเรียนรู้ 

 

        ความรู้ 

- การแสวงหาความรู้  
- การสร้างความรู้  
- การจัดเก็บความรู้  
- การวิเคราะหแ์ละท าเหมืองความรู้  
- การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้  
- การประยกุต์ใช้และการท าให้ขอ้มูล

ถูกต้องเที่ยงตรง 

 

การเรียนรู้ 

ระดับการเรียนรู้ 

- ระดับบุคคล 

- ระดับกลุ่ม 

- ระดับองค์การ 

           รูปแบบการเรียนรู้ 

- การเรยีนรู้จากการปรับตัว 

- การเรยีนรู้จากการคาดการณ ์

- การเรยีนรู้จากสิ่งที่เคย
ปฏิบัต ิ

ทักษะในการเรียนรู้ 

- ความเป็นเลิศส่วนบุคคล 

- แบบแผนทางความคิด 

- การมีวิสัยทัศน์ร่วม 
 

- การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

- การคิดเชื่อมโยงระบบ 

- การสนทนา 
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 แ น ว คิ ด  The Eighth-S Framework for The Learning Organization ข อ ง
William D. Hitt 

Hitt (1996) ได้น าเสนอ กรอบความคิด S8 ส าหรับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ว่า
ประกอบไปด้วย ทีมผนึกก าลัง ค่านิยมร่วม กลยุทธ์ สมาชิก ระบบ ทักษะ โครงสร้าง และ รูปแบบ
ของผู้น า ดังภาพที่ 2.10 มีรายละเอียด ดังนี้  

 

 

 
ภาพที่ 2.10 The Eighth-S Framework for The Learning Organization   
แหล่งที่มา : William D. Hitt, 1996 
 

1) ทีมผนึกก าลัง (Synergistic Teams) คือ การที่สมาชิกในองค์การมีท างานร่วมกัน
เป็นทีม รวมกันเป็นหนึ่งเพ่ือที่จะเรียนรู้ไปด้วยกัน ซึ่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมนั้นท าให้ความรู้ และ
ทักษะต่างๆ ได้รับการพัฒนามากกว่าการเรียนรู้ส่วนบุคคล ซึ่งทีมผนึกก าลังนี้เป็นทีมที่มีการเรียนรู้
ระดับสูง ไม่ใช่เป็นเพียงแค่กลุ่มที่ท างานร่วมกัน และคุณลักษณะที่ส าคัญของการเรียนรู้เป็นทีม คือ 
ความสามารถในการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เป็นต้น 

2) ค่านิยมร่วม (Shared values) คือ แกนหลักของความเชื่อหรือสิ่งที่องค์กรยึดมั่น  
โดยองค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีค่านิยมร่วมที่ส่งเสริมให้สมาชิกในองค์การสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง และมีค่านิยมท่ีสนับสนุนให้การปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนมีมาตรฐานสูงสุด 

3) กลยุทธ์ (Strategy) คือ แผนการภาคปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบัน
เพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โดยกลยุทธ์ของแห่งการเรียนรู้ จะเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการเรียนรู้ ให้
สมาชิกในองค์การพบปะและพูดคุย แลกปลี่ยนแนวความคิดเพ่ือให้สามารถมีแนวคิดและแนว
ทางการปฏับัติร่วมกันได้ 

Synergistic 
Teams 

Shared 
Values 

Style 

Structure 

Skills Systems 

Staff 

Strategy 
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4) สมาชิก (Staff)  คือ บุคคลที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในองค์การ โดยองค์กรแห่งการ
เรียนรู้จะมุ่งเน้นการคัดเลือกบุคคลบนพ้ืนฐานของความสามารถในการเรียนรู้ องค์การต้องการบุคคล
ทีต่ั้งมั่นอยู่กับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด พร้อมเปิดใจรับสิ่งใหม่อยู่เสมอ และรู้วิธีที่เหมาะสมในการเรียนรู้ 

5) ระบบ (Systems ) คือ วิธีการการขับเคลื่อนองค์กร รวมไปถึงการรายงานผล
และข้อมูลภายในองค์กร 

6) ทักษะ (Skills)  คือ คุณลักษณะเด่นหรือความสามารถของสมาชิกในองค์การ  
ซึ่งสมาชิกในองค์การแห่งเรียนรู้ต้องมีการเรียนรู้ที่เพ่ิมพูนศักยภาพด้านการสรรค์สร้างขององค์กร  
มีความสามารถในการออกแบบพัฒนาระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมๆซ้ าขึ้นอีก 

7) โครงสร้าง (Structure) คือ รูปแบบหรือแนวทางที่องค์การก าหนดไว้ ซึ่งองค์กร
แห่งการเรียนรู้ต้องมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นและมีความพร้อมกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่
เสมอ การมีระเบียบมากเกินไปจะท าให้องค์กรหยุดการเติบโตหรือเกิดการหยุดชะงักขององค์กรขึ้นได้  

8) รูปแบบของผู้น า (Style) คือ  ผู้น าต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการออกแบบ
องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถท าโดยการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม  
การเตรียมการและจัดการทรัพยากรที่จ าเป็นในการมุ่งบรรลุเป้าหมาย และท าให้วิสัยทัศน์เป็นจริง 
การให้อ านาจแก่สมาชิกในองค์การตามบทบาทที่เหมาะสม เพ่ือให้พวกเขาเหล่านั้นมีความกล้าที่ จะ
แสดงออกในรูปแบบของการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้พฤติกรรมที่แสดงออกมาต้องตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของวิสัยทัศน์องค์กร 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นไว้ลักษณะในด้านต่างๆองค์การแห่งการเรียนรู้มีเปลี่ยนแปลงไป
จากลักษณะองค์การแบบเดิมๆ ซึ่งสามารถสรุปและเปรียบเทียบได้ ดังตารางที่  2.3 
 

ตารางท่ี 2.3 เปรียบเทียบลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ กับ องค์การแบบเดิม ตามแนวคิด 
 

8S ลักษณะองค์การแบบเดิม ลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
1) การท างานเป็นทีม ทีมท างาน (กลุ่มท างาน) การท างานร่วมกันเป็นทีมแบบทีมผนึกก าลัง  

2) ค่านิยมร่วม  เน้นประสิทธิภาพและประสิทธผล เน้นการป้องกันปัญหาไม่ให้เกดิขึ้นซ้ า 

3) กลยุทธ์/แผนการ แผนที่น าทาง (Road Map) แผนที่การเรียนรู ้

4) สมาชิกในองค์การ สมาชิกที่รู้ (มีความรู้) สมาชิกที่พร้อมเรียนรู ้

5) ระบบการวดั  รายงานทางการเงิน Balanced Scorecard 

6) ทักษะ การเรยีนรู้แบบ Single-loop การเรยีนรู้แบบ Double-loop 

7) โครงสร้าง Hierarchy Dynamic networks (พลวัต) 

8) รูปแบบของผู้น า  ผู้ควบคุม ผู้กระตุ้น 
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 องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

 องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอองค์ประกอบของ
องค์การแห่งการเรียนรู้ไว้อย่างใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยจึงขอสรุปองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้

เป็น 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านบริบทที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ องค์ประกอบด้านการเรียนรู้และ
การจัดการความรู้ และองค์ประกอบด้านภาวะผู้น าที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ (David, Amy, and 
Francesco, 2008; Garvin, 1993; Goh, 1998; Marquardt, 1996; Nevis, Dibella, and Gould, 
1995; Pedler, Burgoyne, and Boydell, 1991) ดังตารางที่ 2.4 
 
ตารางท่ี 2.4 องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

 

นักวิชาการ 

องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

องค์ประกอบด้านบริบท 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

องค์ประกอบด้านการเรียนรู ้
และการจัดการความรู้ 

องค์ประกอบด้านภาวะผู้น า
ที่ส่งเสริมการเรียนรู ้

Pedler 
Burgoyne 
and 
Boydell, 
1991 

บรรยากาศที่ เอื้ออ านวยต่อ
การเรียนรู้  เกิดจากการที่
องค์การสนับสนุนการเรียนรู้
ของสมาชิกในองค์การ เห็นว่า
ความแตกต่างของสมาชิกใน
องค์การเป็นสิ่ งที่ มี ค่ าและ
จ าเป็นต้องการสร้างสรรค์ละ
เรียนรู้ และเมื่อเกิดปัญหาใน
ขึ้นทุกคนร่วมมือแลช่วยเหลือ
กันแก้ไขปัญหา 

การแลก เป ลี่ ย น ถ่ าย โอน
ความรู้ซึ่งกันและกันระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ มีการเรียนรู้
ข้ ามองค์ การ เพื่ อแบ่ งปั น
ความคิดและข่าวสาร และ
องค์ ก ารมี ก ารกระตุ้ น ให้
สมาชิกในองค์การพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ สนับสนุนให้
เข้ ารับการฝึก  อบรมและ
พัฒ นาในด้ านต่ างๆ  ตาม
ความต้องการของสมาชิก 

ผู้น าปรับเปลี่ยนบทบาทจาก
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาม าเป็ นผู้ ที่
ก ระตุ้ น ให้ เกิ ดการ เรี ยน รู้ 
กระตุ้นการสื่อสาร การเจรจา
ต่อรองมากกว่าควบคุมโดยใช้
อ านาจบังคับบัญชา และเน้น
การกระจายอ านาจมากยิ่งขึ้น 

Garvin, 
1993 

บรรยากาศ/สภาพแวดล้อมที่
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ คือ 
สภาพแวดล้อมที่ผู้บริหารและ
สมาชิกในองค์การมีเวลาคิด 
ทบทวน และเวิ เคราะห์ ใน
เรื่องต่างๆ โดยไม่รีบเร่งหรือ
ถูกกดดัน 

การสร้างกลไก/กิจกรรมให้
เกิดการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายใน
องค์การ เช่น การทดลองด้วย
วิธีการใหม่ๆ การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ในอดีต มีการ
ถ่ายโอนความรู้ 

ผู้น ากระตุ้นและส่งเสริมให้
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด
ระหว่างสมาชิกในองค์การ 
เพื่อลดสายการบังคับบัญชา 
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ตารางท่ี 2.4 องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

นักวิชาการ 

องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

องค์ประกอบด้านบริบท 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

องค์ประกอบด้านการเรียนรู ้
และการจัดการความรู้ 

องค์ประกอบด้านภาวะผู้น า
ที่ส่งเสริมการเรียนรู ้

Nevis, 
Dibella 
and Gould, 
1995 

บรรยายกาศที่เปิดเผยโปร่ง 
ใสเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ 
ยอมรับความหลากหลายใน
การปฏิบัติงาน ว่ามีหนทาง
หลายทางในการบรรลุ เป้า 
หมายงานขององค์การ 

การให้ริเริ่มฝึกทดลอง เน้น
การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
ให้โอกาสการเรียนรู้  และมี
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องใน
ทุกระดับขององค์การ 

ผู้ น า ใน ทุ ก ระดั บ มี ค วาม
เห็นชอบ มีการร่วมมือลง
ปฏิบัติในกระบวนการแห่ง
การ เรี ยน รู้  และให้ ความ 
ส า คั ญ ใน เรื่ อ งข วัญ แ ล ะ
ก าลังใจ 

Marquardt, 
1996 

บรรยากาศที่เอื้อให้สมาชิกใน
อ งค์ ก าร ได้ พั ฒ น าค วาม 
สามารถของตน เองอย่ าง
เต็มที่  

การบริหารจัดการความรู้ 
ตั้งแต่การเปลี่ยนผ่านความรู้
จากแหล่งความรู้ ไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ความรู้นั้นให้เกิด
ประโยชน์ ส่งเสริมการเรียนรู้
ใ น ทุ ก ร ะ ดั บ ร ว ม ถึ ง น า
เทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่ม 
พูนและจัดการกับความรู้ 

ผู้น าเปลี่ยนบทบาทจากการ
เป็นผู้สั่งการให้น้อยลง และ
เป็นผู้ ช่วยเหลือ ผู้ฝึกสอน 
เป็นพี่เลี้ยง และเป็นผู้จัดการ
ความรู้แทน อีกทั้งยังเป็นผู้
ส่งเสริม และเพิ่มโอกาสใน
การเรียนรู้ให้กับคนรอบข้าง 

Goh, 1998 วัฒนธรรมที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ มีการให้รางวัลจูงใจ
เพื่อให้สมาชิกในองค์การมี
การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 

การสนับสนุนให้มีการทดลอง 
และ มีการถ่ายทอดความรู้
จากภายในและความรู้จาก
ภายนอกองค์การสู่หน่วยงาน
ต่างๆ 

ผู้น าต้องมีภาวะผู้น าเป็นผู้
ฝึ ก ส อน  ที่ ป รึ ก ษ า  ค อ ย
กระตุ้นและจูงใจให้สมาชิกใน
องค์การมี การพัฒนาและ
สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ 

David M. 
Garvin, 
Amy C. 
Edmondso
n, and 
Francesco 
Gino ,2008 

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรี ย น รู้  ป ระก อบ ไป ด้ ว ย 
ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา 
การช่ืนชมยอมรับในความ
แตกต่าง การเปิดกว้างต่อ
ทรรศนะใหม่ๆ และการมี
เวลาให้ได้คิดเชิงสะท้อน 

กระบวนการและการด าเนิน 
การการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม 
ประกอบไปด้วย การทดลอง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์  การศึกษา และ 
ฝึกอบรม และการถ่ายโอน
ข้อมูล 

ภาวะผู้น าท่ีกระตุ้นการเรยีนรู้ 
คือ พฤติกรรมและทัศนคติ
ของผู้ น า  เช่น  การรับฟั ง
ความคิดเห็น การกระตุ้นให้
เกิดการแสดงมุมมองที่หลาก 
หลายการเป็นผู้น าที่ถ่อมตน 
ยอมรับข้อจ ากัดของตนเอง
และเคารพความช านาญการ
ของผู้อื่น  
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 จากตารางที่ 2.4 แสดงถึงองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ
นักวิชาการหลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ในแนวคิดของ David 
M. Garvin, Amy C. Edmondson, and Francesco Gino (2008) สามารถอธิบายความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และเหมาะ
กับบริบทของกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยชิ้นนี้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเลือกแนวคิดองค์ประกอบองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของ David M. Garvin, Amy C. Edmondson, and Francesco Gino เพ่ือยึดเป็นแนวคิด
ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งรายละเอียดขององค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิด
ดังกล่าว อธิบายเพ่ิมเติมได้ดังนี้ 
 David M. Garvin, Amy C. Edmondson, and Francesco Gino ได้เขียนบทความชิ้น
หนึ่ ง ชื่อว่า “ Is Yours a Learning Organization?”  ตี พิมพ์ลงใน Harvard Business Review  
ฉบับเดือนมีนาคม ปี 2008 ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “องค์กรของคุณเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
หรือไม่” ซึ่งในบทความนี้ให้ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ว่า คือ องค์การที่ซึ่งสมาชิกใน
องค์การมีความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์ (Creating) ได้มาซึ่ง (Acquiring) และแลกเปลี่ยนถ่ายทอด 
(Transferring) ความรู้ โดยในบทความได้อธิบายความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในเชิงรูปธรรม 
(Concrete) มากยิ่งขึ้น เน้นการลงรายละเอียดมากกว่ามองแต่ภาพรวม และเน้นการน าไปปฏิบัติ
มากกว่าหลักการ จึงท าให้มองเห็นภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ชัดเจนขึ้น อีกทั้งน าเสนอ
แนวทางในการวัดความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้รู้ว่าในขณะนี้องค์การมีความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อยู่ระดับใด ซึ่งหากองค์การต้องการจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องมีองค์ประกอบ 
(Building Blocks) ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ กระบวนการและการ
ด าเนินการการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม และพฤติกรรมของผู้น าที่กระตุ้นการเรียนรู้ (David M. Garvin, 
Amy C. Edmondson, and Francesco Gino, 2008 อ้างถึงใน สมบัติ กุสุมาวลี, 2551) 
  

 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) หมายถึง 
สภาพแวดล้อมขององค์การที่สนับสนุนให้สมาชิกในองค์การเกิดการเรียนรู้ เพราะหากสมาชิกไม่มีการ
เรียนรู้ องค์การก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้เช่นกัน กล่าวคือ บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จะส่งเสริม
การเรียนรู้ของสมาชิกและน าไปสู่การเรียนรู้ขององค์กรในที่สุด องค์ประกอบด้านนี้ไปด้วยคุณลักษณะ
ที่ส าคัญขององค์การ 4 ประการ ดังนี้ 

1) ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา (Psychological Safety) กล่าวคือ การที่สมาชิกใน
องค์การจะจะเรียนรู้ได้ดีนั้น ก็ต่อเมื่อเขาไม่รู้สึกกลัวหรือวิตกกังวล สมาชิกสามารถพูดสิ่งที่คิดหรือ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกต าหนิ  ถึงแม้ว่าความคิดเห็นนั้นจะแตกต่างจาก
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คนอ่ืนก็ตาม และหากเกิดความผิดพลาดในปฏิบัติงาน องค์การก็พร้อมที่จะให้อภัยและให้โอกาส
สมาชิกในการพัฒนา  

2) การชื่นชมยอมรับในความแตกต่าง (Appreciation of Differences) กล่าวคือ 
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสมาชิกในองค์การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย มอง
ทรรศนะและโลกทัศน์ที่ขัดแย้งเป็นสิ่งที่มีคุณค่า จัดการกับความคิดเห็นที่แตกต่างโดยกระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่มมากกว่าเป็นเรื่องส่วนตัว อีกทั้งมีจิตใจเปิดกว้างที่จะใช้วิธีการใหม่ๆที่หลากหลายมา
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ กล่าวคือ ไม่มองว่ามีเพียงวิธีการเดียวเท่านั้นที่ท าให้งานส าเร็จได้ 

3) การเปิดกว้างต่อทรรศนะใหม่ๆ (Openness to New Ideas) กล่าวคือ การ
เรียนรู้ไม่ใช่เป็นเพียงเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาแล้วหาทางออกเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการสรร
หา และสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆมาปรับปรุงคุณภาพในการท างาน ดังนั้นสมาชิกในองค์การควรได้รับ
การส่งเสริมให้กล้าทดลองและส ารวจหาสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยรู้จักหรือเคยท ามาก่อน  

4) การมีเวลาให้ได้คิดเชิงสะท้อน (Time for Reflection) กล่าวคือ ผู้บริหารต้อง
เปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์การได้มีเวลาในการคิดวินิจฉัยปัญหาและสรุปทบทวนกระบวนการท างาน
ร่วมกัน เพ่ือปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น เพ่ือให้เกิดเรียนรู้จากประสบการณ์  และเสริมสร้าง
ความสามารถในการวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ของสมาชิกในองค์การมากยิ่งข้ึน 

 กระบวนการและการด าเนินการการเรียนรู้ที่ เป็นรูปธรรม (Concrete Learning 
Processes and Practices) การจะเกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ได้นั้น องค์การต้องมีกระบวนการ
เรียนรู้หรือกิจกรรมต่างๆที่เป็นรูปธรรม เช่น การสร้างสรรค์ การรวบรวม การตีความและเผยแพร่
ความรู้หรือข้อมูลสารสนเทศต่างๆแก่สมาชิกในองค์การให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทุกระดับ 
องค์ประกอบด้านนี้ประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่ส าคัญขององค์กร 5 ประการ ดังนี้ 

1) การส่งเสริมให้มีการทดลอง (Experimentation) เช่น การส่งเสริมให้สมาชิกใน
องค์การค้นหา ทดลองแนวทางใหม่ๆในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้พัฒนาและทดสอบสินค้าและบริการ
ใหม่ๆอยู่เสมอ 

2) การส่งเสริมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ( Information Collection) กล่าวคือ 
องค์การมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวและแนวโน้มด้านการ
แข่งขัน คู่แข่งขัน ลูกค้า แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของตนเองเพ่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือองค์การชั้นน า
สม่ าเสมอ 

3) การส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ (Analysis)  กล่าวคือ องค์การส่งเสริมให้มีการ
น าเอาข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บมาท าการวิเคราะห์ สนทนา (Dialogue) และอภิปราย (Discussion) 
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ร่วมกัน มีการตีความข้อคิดเห็นและข้อมูลเพ่ือท าความเข้าใจและระบุหาปัญหาและแสวงหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

4) การจัดให้มีการศึกษาและฝึกอบรม (Education and Training) กล่าวคือ 
องค์การมีการแบ่งเวลาเพ่ือจัดฝึกอบรมแก่สมาชิกในองค์การอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาทั้งสมาชิกใหม่
ที่เพ่ิงเข้ามาและสมาชิกเดิมที่ถูกปรับไปสู่ต าแหน่งใหม่ให้มีความรู้ความสามารถในการท างานอย่าง
เพียงพอ รวมถึงมีการจัดการฝึกอบรมความรู้ใหม่ๆเช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี กฎหมาย ฯลฯ เพ่ือให้
สมาชิกก้าวทันความรู้ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์  

5) การจัดให้มีการถ่ายโอนข้อมูล (Information Transfer) กล่าวคือ สมาชิกใน
องค์การจะต้องมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้อย่างเป็นระบบและทั่วถึงทั้งใน
ระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์กรโดยรวม ซึ่งเรียกว่า “กระบวนการแบ่งปันความรู้” 
(Knowledge Sharing Process) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงานอ่ืน จากผู้เชี่ยวชาญ
ขององค์การอ่ืน จากลูกค้าหรือผู้รับบริการ และจากซัพพลายเออร์ ฯลฯ รวมถึงองค์การมีการสื่อสาร
ความรู้ใหม่ๆให้กับผู้ที่ต้องตัดสินใจในเรื่องนั้นๆอย่างรวดเร็ว มีการติดตามประเมินผล (Post-audits) 
และ การทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review) อย่างสม่ าเสมอ 

 พฤติกรรมของผู้น าที่กระตุ้นการเรียนรู้ (Leadership That Reinforcing Learning) 
พฤติกรรมและทัศนคติของผู้น าเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาและการเรียนรู้ขององค์การ 
กล่าวคือ องค์การใดมีผู้น าที่ชอบตั้งค าถามและยอมรับฟังความคิดเห็นต่างๆของสมาชิกในองค์การ  
ก็จะกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการสนทนา  ในแบบที่เรียกว่า “สุนทรียสนทนา” มากขึ้นซึ่งเป็น
เหมือนการสนทนาเชิงสร้างสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยไม่ปิดกั้นความคิดเห็นที่แตกต่าง 
เมื่อนั้นสมาชิกในองค์การก็จะเกิดแรงจูงใจอยากที่จะเรียนรู้ กล้าเสนอแนวคิด มุมมองใหม่ๆมากขึ้น 
ซึ่งส่งผลให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นในองค์การ โดยองค์ประกอบด้านนี้ ประกอบด้วยคุณลักษณะที่
ส าคัญ ดังนี้ 

- ผู้น าที่ใจกว้าง ยอมรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้อื่น 

- ผู้น าที่ถ่อมตน ยอมรับข้อจ ากัดของตนเองและเคารพความช านาญการของผู้อ่ืน 

- ผู้น าที่เป็นทั้งนักตั้งค าถามและนักฟังที่ดี 

- ผู้น าที่เป็นนักกระตุ้นให้เกิดการแสดงและแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย 

- ผู้น าที่จัดให้มีเวลา ทรัพยากร และสถานที่ เพ่ือให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

และสิ่งท้าทายที่มีต่อองค์กร และเพ่ือสะท้อนปรับปรุงผลการท างานในอดีต 
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 ดังนั้น องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ที่เลือกใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบ
ไปด้วย 1) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 2) กระบวนการและการด าเนินการการเรียนรู้ที่เป็น
รูปธรรม 3) พฤติกรรมของผู้น าที่กระตุ้นการเรียนรู้  ตามแนวคิดของ David M. Garvin, Amy C. 
Edmondson, and Francesco Gino (2008) ดังแผนภาพที่ 2.11 
 

 

 
 

ภาพที่ 2.11 องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

องค์การแห่ง
การเรียนรู ้

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ 

กระบวนการและ 
การด าเนินการเรียนรู้ 

ที่เป็นรูปธรรม 

พฤติกรรมของผู้น า 
ที่กระตุ้นการเรียนรู้ 
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 ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 
 การพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนาปัจจัย
ต่างๆที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้นักวิชาการ นักวิจัย และนักปฏิบัติทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่สนใจเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ จึงพยายามศึกษาและน าเสนอปัจจัย
ที่สนับสนุนต่อการเป็นการองค์แห่งการเรียนรู้ ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ตามบริบทและ
สภาพแวดล้อมที่ศึกษา ดังนี้ 
 ในปี1994 Marquardt และReynolds ได้ เขียนหนังสือชื่อว่า“The Global Learning 
Organization” แปลเป็นภาษาไทยคือ “องค์การแห่งการเรียนรู้ระดับโลก” โดยอธิบายว่าการที่จะ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้นั้น องค์การต้องพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยที่สนับสนุนการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ทั้ง 11 ประการ (Marquardtand Reynolds, 1994 อ้างถึงใน สมคิด สร้อยน้ า , 
2547) ดังนี้ 

1) โครงสร้างองค์การที่เหมาะสม (Appropriate Structure)  องค์การแห่งการ
เรียนรู้ต้องมีโครงสร้างที่คล่องตัว ยืดหยุ่นพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีลักษณะโครงสร้างแบบ  
แบนราบ (Flat Organization) ไม่มีสายบังคับบัญชาที่ซับซ้อน เพื่อเอ้ือให้เกิดอิสระในการท างานมาก
ขึ้น และท าให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงาน มีโครงสร้างแบบองค์รวม (Holistic 
Structure) กล่าวคือ ทุกหน่วยงานภายในองค์การมีการท างานที่เชื่อมโยงกัน นอกจากนี้องค์การยัง
สนับสนุนการท างานแบบทีมข้ามสายงาน (Cross Functional Work Team) เพ่ือสร้างการเรียนรู้
ของทีมและพัฒนาวิธีการแนวคิดใหม่ๆ  ซึ่งส่งผลให้สมาชิกในองค์การเกิดการเรียนรู้ เกิดการ
ประสานงานและพร้อมที่จะเผชิญการท างานที่ซับซ้อนขึ้นในอนาคต 

2) วัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน (Corporate Learning Culture) องค์การแห่งการ
เรียนรู้ต้องมีวัฒนธรรมที่ช่วยให้สมาชิกในองค์การมีความตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการ
เรียนรู้ร่วมกัน เช่น การส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติจริง สนับสนุนให้มีการ
ทดลองความรู้ใหม่ๆ รวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 
ตลอดจนให้โอกาสในการพัฒนาตนเองส าหรับสมาชิกทุกคน 

3) การเพ่ิมและเอ้ืออ านาจ (Empowerment) เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกใน
องค์การได้แสดงศักยภาพที่ตนมี ได้มีโอกาสตัดสินใจแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆด้วยตนเอง และขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อ่ืนในการแก้ปัญหาน้อยลง  มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่สมาชิกทุก
ระดับ เพ่ือให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ภายใต้กลยุทธ์และแผนงานขององค์การ 
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4) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning) คือ การศึกษา
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์การ เป็นการคาดคะเนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต จากนั้นน าผลการศึกษาที่ได้มาใช้ในการวางแผนพัฒนาองค์การเพ่ือเป็นเตรียมความ
พร้อมให้แก่องค์การและท าให้องค์การสามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

5) การสร้างสรรค์และถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Creation and Transfer) 
องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกิดจากข้อมูลข่าวสาร
ภายในและภายนอกองค์การ สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน มีการติดต่อสื่อสาร
กันอย่างเป็นเครือข่าย ผ่านช่องทางการสื่อสารและเทคโนโลยีต่างๆ เช่น E-mail Intranet บอร์ด
ข่าวสาร เป็นต้น 

6) เทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Technology) องค์การแห่งการ
เรียนรู้ต้องน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆขององค์การอย่างเหมาะสม เพ่ือ
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง เช่น มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ประมวล
ความรู้ จัดเก็บ สร้างฐานข้อมูล สร้างคลังความรู้ เป็นต้น 

7) การมุ่งเน้นคุณภาพ (Quality) คือ องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องให้ความส าคัญกับ
การบริหารคุณภาพโดยรวม มีการปรับปรุงและพัฒนาสินค้า บริการและการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
ขององค์การให้มีคุณภาพอยู่เสมอเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและผู้รับบริการ 

8) กลยุทธ์ (Strategy) องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ เชิ ง
ปฏิบัติการ (Action Learning) และการเรียนรู้โดยเจตนา (การให้การเรียนรู้ด้วยการฝึกอบรม) 
ด าเนินควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานโดยกระบวนการเรียนรู้จะด าเนินไปอย่างมีกลยุทธ์ตามแบบแผนที่
วางไว้ 

9) บรรยากาศท่ีสนับสนุน (Supportive Atmosphere) คือ องค์การแห่งการเรียนรู้
ต้องให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในองค์การ ส่งเสริมให้สมาชิกได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง เคารพสิทธิ เสรีภาพ ยอมรับในความแตกต่าง มีความเท่าเทียม และสร้างบรรยากาศที่เป็น
ประชาธิปไตยได้ และส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน และท ากิจกรรมต่างๆของ
องค์การ  

10) การท างานเป็นทีมและเครือข่าย (Teamwork and Network)  องค์การแห่งการ
เรียนรู้ต้องตระหนักและเห็นคุณค่าของการท างานเป็นทีม  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันในการ
ปฏิบัติงาน เกิดระบบการท างานอย่างเป็นเครือข่าย เป็นการท างานที่มุ่ งแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาวและก่อให้เกิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในองค์การ อันจะน าไปสู่พลังร่วม (Synergy) ที่ท าให้
องค์การเติบโตและมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน  
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11) วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีลักษณะเป็นวิสัยทัศน์ร่วม 
คือ วิสัยทัศน์ที่เกิดจากองค์การและสมาชิก ซึ่งวิสัยทัศน์จะเป็นเหมือนแรงผลักดันให้การปฏิบัติงาน
และการด าเนินการด้านต่างๆขององค์การ มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยสมาชิกทุกคนใน
องค์การต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวแนวทางที่องค์การต้องการให้เกิดขึ้นร่วมกัน และมีความมุ่งมั่ น ตั้งใจที่
จะท าให้เป้าหมายนั้นส าเร็จ 

ในปีเดียวกัน Bennett and O’Brien ได้เขียนบทความชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับองค์การแห่งการ
เรียนรู้ชื่อว่า “The Building Blocks of the Learning Organization” โดยในบทความนี้ได้น าเสนอ
ปัจจัย 12 ประการที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้องค์การ (Bennettand O’Brien, 
1994) ที่จะน าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) กลยุทธ์หรือวิสัยทัศน์ (Strategy or Vision) องค์การและสมาชิกต้องมีวิสัยทัศน์
ร่วมกันและชัดเจนว่า พวกเขาต้องการไปที่จุดใด จ าเป็นต้องเรียนรู้  วางแผน และมีกลยุทธ์อย่างไรที่
จะท าให้ถึงจุดหมายที่ตั้งใจไว้ ซึ่งการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การนี้เองจะเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยผลักดัน
ให้องค์การไปสู่วิสัยทัศน์ที่หวังไว้ 

2) การปฏิบัติเชิงการบริหาร (Executive Practice) ผู้บริหารมีการตั้งนโยบายที่
สนับสนุนการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์การ และส่งให้สมาชิกในองค์การ
ตระหนัก และเห็นถึงความส าคัญของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

3) การปฏิเชิงการจัดการ (Managerial Practice) ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้
สมาชิกในองค์การมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ มีการให้ค าแนะน า
และค าปรึกษาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนช่วยสมาชิกในการบูรณาการสิ่งพวกเขาต้องเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

4)  บรรยากาศ (Climate) และสภาพแวดล้อมในองค์การมีผลอย่างยิ่งกับการเรียนรู้ 
เพราะบรรยากาศเป็นเหมือนผลสรุปค่านิยมในการท างานของสมาชิกทุกคนในองค์การ ซึ่งบรรยากาศ
ที่เหมาะสมและเสริมสร้างให้เกิดองค์การแห่งเรียนรู้ คือ บรรยายกาศที่สมาชิกในองค์การเปิดใจ และ
มีความไว้ใจกัน ท าให้สมาชิกในองค์การกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลว่าจะ
ถูกต าหนิ รวมถึงสมาชิกในองค์การท างานร่วมกันอย่างเต็มความสามารถเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของ
องค์การ 

5) องค์การหรือโครงสร้างของงาน (Organization or Job Structure) โครงสร้าง
องค์การที่สนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ต้องเป็นโครงสร้างที่ยืดหยุ่นพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพแวดล้อมภายนอก และตามความต้องการขององค์การเอง มีการสนับสนุนให้ท างานข้ามสายงาน 
และใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพื่อให้เกิดความลื่นไหลของข้อมูล 



 67 

6) การลื่นไหลของข้อมูลสารสนเทศ (Information Flow) การเรียนรู้ขององค์การ
ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือให้ก้าวทันกับยุคโลกาภิวัฒน์ที่ข้อมูลและความรู้ ต่างๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงและถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็ว อีกทั้งระบบเทคโนโลยียังช่วยให้การติดต่อสื่อสารใน
องค์การมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

7) การปฏิบัติ งานของบุคคลและทีมงาน ( Individual and Team Practices)  
องค์การจะเจริญก้าวหน้าได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในองค์การและทีมงานมีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้
แก่กัน และหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในการท างานสมาชิกจะมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ มีการ
สนทนาและอภิปรายข้อผิดพลาดดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมา และร่วมกันแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นๆอย่าง
เต็มที่ความสามารถ 

8) กระบวนการท างาน (Work Process) องค์การแห่งการเรียนต้องมีกระบวนการ
ท างานที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น มีการสอนหรืออบรมให้สมาชิกในองค์การรู้จัก
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เข้าใจสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติและประสบการณ์ เป็นต้น  

9) เป้าหมายในการท างานหรือการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Performance Goal or 
Feedback) เป้าหมายในการท างานที่ส าคัญที่สุดขององค์การก็ คือ การท าให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการต่างๆ  ดังนั้นองค์การจึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้ว่า
ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันเป็นอย่างไร จากการให้ข้อมูลย้อนกลับของลูกค้า 

10) การฝึกอบรมหรือการศึกษา (Training or Education) การฝึกอบรมและการให้
ความรู้มีบทบาทส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยโปรแกรมการฝึกอบรมจะ
เน้นการช่วยเหลือให้สมาชิกสามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง มีการเรียนรู้จากประสบการณ์
ของผู้อื่น แล้วน ามาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทต่างๆท่ีตนประสบ  

11) การพัฒนารายบุคคลหรือทีมงาน ( Individual or Team Development) 
องค์การแห่งการเรียนรู้จะหาวิธีต่างๆมากระตุ้นให้สมาชิกในองค์การเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทีมงานด้วยเช่นกัน เช่น การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of 
Practice) เพ่ือแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน รวมถึงมีการเอ้ืออ านาจ
ให้แก่สมาชิกในองค์การได้มีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเอง 

12) การให้ รางวัลหรือการยอมรับ  (Rewards or Recognition) เป็ นปั จจั ยที่
สนับสนุนปัจจัยตัวอ่ืนๆที่กล่าวมาทั้งหมด เพราะระบบการให้รางวัลและการยอมรับเป็นแรงจูงใจที่ท า
ให้สมาชิกอยากท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการให้รางวัลไม่เพียงแต่จะให้ในรูปแบบ
ของตัวเงินเท่านั้น แต่อาจจะให้ในรูปแบบของค าชม การยอมรับ หรือความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ 
เป็นต้น  
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ต่อมาในปี 2000  Kaiser ได้ท าการศึกษาและน าเสนอปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การ
แห่งเรียนรู้ไว้ 8 ประการ (Kaiser, 2000) ดังนี้ 

1) โครงสร้ างองค์ การ (Organization Structure) องค์ การแห่ งการเรียน รู้
จ าเป็นต้องมีการจัดโครงสร้างแบบผสมผสาน กล่าวคือ มีการบูรณาการเป้าหมาย บทบาทหน้าที่  
การแก้ปัญหา และการตัดสินใจเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลขององค์การ มีโครงสร้างที่เอ้ืออ านาจให้สมาชิกใน
องค์การ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์และมีการประสานงานระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอก
องค์การ  

2) ระบบองค์การ (Organization Systems) องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีระบบ
ข้อมูลข่าวสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และมี
กลไกท่ีสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การ 

3) พันธกิจและยุทธศาสตร์ (Mission and Strategy) ที่สนับสนุนให้เกิดองค์การ
แห่งการเรียนรู้ต้องประกอบไปด้วย  การคิดอย่างเป็นระบบของสมาชิกในองค์การ มีการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นพ้ืนฐานความรู้องค์การ รวมถึงมีการตรวจสอบความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การอย่างต่อเนื่อง เช่น เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี เป็น
ต้น เพ่ือให้องค์การสามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

4) วัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture)  ขององค์การแห่งการเรียนรู้ จะมี
ลักษณะที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กันในองค์การ ไม่ยึดติดกับความรู้เดิม ให้อิสระแก่
สมาชิกในองค์การในการเรียนรู้ สร้างความคิดใหม่ๆ กล้าเสี่ยงและทดลองแนวทางใหม่ๆ ตลอดจน
ยอมรับความแตกต่างของสมาชิกในองค์การ 

5) ภาวะผู้น า (Leadership)  ที่สนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการเรียน คือ การที่
บุคคลมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ อุทิศตนเพ่ือให้งานส าเร็ จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งมี
ความสามารถในการประสานวิสัยทัศน์ของบุคคลต่างๆเข้าด้วยกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะ
ในการสอนงาน เป็นต้น 

6) การด าเนินการบริหารจัดการ (Management Practices) กล่าวคือ องค์การแห่ง
การเรียนรู้ต้องมีกระบวนการปฏิบัติงานที่สนับนุนให้เกิดการเรียนรู้ มีการจูงใจเพ่ือให้สมาชิกใน
องค์การอยากที่จะเรียนรู้ มีการพัฒนาศักยภาพองสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนเวลา 
สถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

7) บรรยากาศในการท างาน (Working Climate) องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมี
บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนให้
สมาชิกในองค์การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันด้วยความเต็มใจ 
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8) การจูงใจ (Motivation) องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีการกระตุ้น โน้มน้าว และ
จูงใจให้สมาชิกในองค์การมีความเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของ
ตนเองและเป้าหมายขององค์การ เช่น การจูงใจโดยการให้รางวัลส าหรับการเรียนรู้ เป็นต้น 

นอกจากการศึกษาและน าเสนอปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่ งการเรียนรู้ของ
นักวิชาการในต่างประเทศแล้ว ส าหรับประเทศไทยก็มีนักวิชาการ นักวิจัย และนักปฏิบัติหลายท่านที่
ท าการศึกษาและน าเสนอปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อาทิ (นันทพร โชตินุชิต
, 2540) ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบทีมข้าม
สายงาน” ซึ่งพบว่าปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนรู้ขององค์การมี 12 ประการ ดังนี้  

1) ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์  องค์การแห่งการเรียนรู้จ าเป็นต้องมีการวางแผน 
กลยุทธ์และมีก าหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างสมาชิกในองค์การกับองค์การว่า จะด าเนินการกิจการ
ต่างๆขององค์การไปในทิศทางใด และต้องเรียนรู้หรือพัฒนาศักยภาพด้านใดบ้างเพ่ือให้ไปสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 

2) การปฏิบัติของผู้บริหารระดับสูง ในองค์การแห่งการเรียนรู้ผู้บริหารระดับสูงต้อง
หาแนวทางที่จะพัฒนาองค์การไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  และต้องมีความคิดริเริ่มที่จะท าสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ 

3) การปฏิบัติของผู้บริหารระดับกลาง ในองค์การแห่งการเรียนรู้ผู้บริหารระดับกลาง
ต้องให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และแนะน าการท างานของสมาชิกในองค์การแต่ละคนและทีมงาน  
อีกทั้งต้องส่งเสริมให้สมาชิกในองค์การได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าใน
อาชีพ เช่น การให้ความช่วยเหลือด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน
ของแต่ละคน  

4) บรรยากาศในการท างาน องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีบรรยากาศในการท างานที่
เปิดเผย จริงใจ และไว้ใจกัน ซึ่งการที่จะมีบรรยากาศดังกล่าวได้ องค์การต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกใน
องค์การได้แสดงความคิดเห็น ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เป็นต้น 

5) องค์การและโครงสร้างของงาน องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีการจัดโครงสร้าง
ของงานที่สนับสนุนให้สมาชิกในองค์การได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดค าบรรยายลักษณะงาน
ที่ยืดหยุ่น สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมภายนอกได้ด้วยการใช้วิธีการ
ปฏิบัติงาน เช่น การสับเปลี่ยนหรือหมุนเวียนงาน (Job Rotation) หรือ การควบคุมตนเองและ
ทีมงาน เป็นต้น 

6) การลื่นไหลของข้อมูลข่าวสาร องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
องค์การเพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น การสื่อสารระหว่างกัน
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ของสมาชิกในองค์การ การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของแต่ละหน่วยงานภายใน
องค์การให้สามารถรับส่งข้อมูลกันได้อย่างทั่วถึง  

7) การปฏิบัติงานของบุคคลและทีมงาน ในองค์การแห่งการเรียนรู้สมาชิกใน
องค์การต้องมีรูปแบบการท างานในลักษณะที่มีการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ต่างๆร่วมกันระหว่าง
บุคคลแต่ละคนกับกลุ่มหรือทีมงาน กระบวนการในการท างาน องค์การแห่งการเรียนรู้ต้ องมีการจัด
กระบวนการท างานให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การ โดยจะต้องสอดคล้องกับระบบการ
สอนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้วย เช่น  ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การก าหนดมาตรฐา
ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

8) เป้าหมายของการปฏิบัติงานและผลสะท้อนกลับ เป้าหมายหลักขององค์การก็คือ
การท าให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะต้องน าผล
สะท้อนกลับมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งองค์การยังต้องมีการให้ผล
สะท้อนกลับเกี่ยวกับการท างานของสมาชิกในองค์การด้วยเช่นกัน เพ่ือที่ว่าพวกเขาจะได้รู้ว่าผลการ
ปฏิบัติงานของตนเป็นอย่าง ควรจะพัฒนาหรือปรับปรุงอะไรบ้างเพื่อให้ดียิ่งขึ้น 

9) การศึกษาและฝึกอบรม องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีการจัดฝึกอบรมในรูปแบบ
ที่ส่งเสริมให้สมาชิกในองค์การซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรมได้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม  มีการเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน  
และท่ีส าคัญที่สุดองค์การควรให้สมาชิกทุกคนในองค์การมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมอย่างเสมอภาค 

10) การพัฒนาบุคลากรแต่ละคนรวมทั้งทีมงาน  องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องกระตุ้น
บุคคลและทีมงานให้มีความใฝ่รู้ อยากที่จะพัฒนาตนเองและทีมงาน โดยองค์การอาจจะมีการท า
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือให้สมาชิกได้รับการพัฒนาอย่างมี
ระบบ  และนอกจากนี้องค์การต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาทีมงานด้วยเช่นกัน เพราะทีมงานมี
อิทธิพลอย่างมากต่อการเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ขององค์การ 

11) การให้ผลตอบแทน องค์การแห่งการเรียนรู้จ าเป็นต้องให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
กับผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การแต่ละคน โดยอาจให้ผลตอบแทนทั้งในรูปแบบของตัวเงิน 
เช่น โบนัส เและผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การชื่มชม ยอมรับ หรืออาจจะเป็นการเลี้ยงฉลองเมื่อ
ท าโครงการใดโครงการหนึ่งประสบความส าเร็จ นอกจากนี้องค์การอาจจะให้รางวัลส าหรับการเรียนรู้ 
เพ่ือให้สมาชิกในองค์การกระตือรือร้นและอยากท่ีจะพัฒนาตนเอง  

วิโรจน์ สารรัตนะ (2545) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง “โครงสร้างเชิงเหตุผลของปัจจัยที่
สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9” ซึ่งพบว่าปัจจัยที่สนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้มี 10 ประการ ดังนี้ 
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1)  ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน กล่าวคือ โรงเรียนที่มีประสิทธิผลที่จะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-Center) มีการเสริมสร้างบรรยากาศโรงเรียนในทางบวก ส่งเสริมการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม มีการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวาง ทั้งบุคลากรฝ่ายบริหาร ครูอาจารย์ 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆในโรงเรียน มีการใช้ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคิดอย่าง
เป็นระบบ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

2) ความเป็นองค์การวิชาชีพ องค์การแห่งการเรียนรู้จะเน้นเรื่องการกระจายอ านาจ 
และมุ่งพัฒนาทักษะสมาชิกในองค์การให้มีมาตรฐานเดียวกัน (Standardization of Skill) เพ่ือให้
สมาชิกมีความรู้และความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน และมีการให้อิสระในการตัดสินใจและ
การประเมินผลด้วยตนเอง 

3) การตัดสินใจร่วมและการมีวิสัยทัศน์ร่วม องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีรูปแบบ
การตัดสินใจแบบกระจายอ านาจ ให้โอกาสสมาชิกในองค์การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Shared 
Decision Making)  มีการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของความเป็นประชาธิปไตย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสุ
งสุดแก่องค์การ ตลอดจนการก าหนดวิสัยทัศน์นั้น จะต้องเป็นวิสัยทัศน์ที่เกิดจากการก าหนดร่วมกัน
ของสมาชิกในองค์การ ไม่ใช่จากผู้บริหารเท่านั้น  

4) กลุ่มบริหารตนเองและการติดต่อสื่อสาร คือ การเน้นค่านิยมที่ว่าบุคคลสามารถ
บริหารตนเอง และสามารถเป็นผู้น าตนเองได้  โดยองค์การจะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้สมาชิกใน
องค์การได้มีสิทธิในการก าหนดเป้าหมาย ประเมินตนเอง  และส าหรับการติดต่อสื่อสารในองค์การนั้น
ถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ  เพราะถึงแม้ว่าองค์การจะมียุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่ดีเพียงใด แต่ไม่มี
การสื่อสารให้สมาชิกในองค์การได้รับทราบก็ยากที่ประสบส าเร็จ ดังนั้นองค์การควรพัฒนาให้มี การ
สื่อสารทั้งแบบที่ เป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ มีการสื่อสารแบบสองทาง (Two Way 
Communication)  เป็นต้น 

5) การจูงใจเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การจูงใจให้สมาชิกในองค์การเกิดความทุ่มเท
แรงกายและแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นผู้บริหาร
จึงควรศึกษาเกี่ยวกับการจูงใจในรูปแบบต่างๆ แล้วน ามาปรับใช้ให้เหมาะกับสมกับแต่ละบุคคล  
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความทุ่มเทในการท างานดังที่กล่าวข้างต้น 

6) ความเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leader) คือ การที่
ผู้บริหารจูงใจให้สมาชิกในองค์การปฏิบัติงานเกินกว่าความคาดหวังที่ตั้งไว้ มุ่งการบรรลุผลส าเร็จใน
ระดับที่สูงมากกว่าผลส าเร็จในระดับต่ า ทั้งนี้ผู้บริหารต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกว่าพวกเขามี
ความสามารถเพียงพอในการที่ปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จสูงสุด 
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7) การสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การเชิงสร้างสรรค์ วัฒนธรรมในองค์การ
แห่งการเรียนรู้ควรมีรูปแบบที่เสริมสร้างความเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการทดลอง มีการ
ยอมรับนับถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีการสื่อสารแบบเปิด ตลอดจนสมาชิกทุกคนในองค์การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากสมาชิก มีการใช้ภาวะผู้น าแบบ
ช่วยเหลือส่งเสริมมากกว่าการควบคุมแบบระบบราชการ (Bureaucracy) 

8) การบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ผู้บริหารควรมีข้อมูลและแนวทางที่ชัดเจน เช่น รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไร อย่างไร เมื่อ ไหร่  
มีอุปสรรคอะไรบ้าง รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
นอกจากนี้ผู้บริหารยังควรให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในองค์การ เพ่ือให้ผลผลิต
เชิงสร้างสรรค์มากยิ่งข้ึน 

9) การบริหารหลักสูตรและการสอน ผู้บริหารความมีความเข้าใจและรู้เกี่ยวทฤษฎี 
ปรัชญาในหลักสูตรกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง โดยสิ่งส าคัญที่
ผู้บริหารต้องค านึงถึงคือ ต้องรู้ว่าไม่มีวิธีการสอนใดท่ีดีที่สุดและเหมาะสมกับทุกคน  

10) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาที่ยั่งยืนที่สุด คือการพัฒนาที่ เกิดจาก
ภายในตัวบุคคล ดังนั้นองค์การควรส่งเสริมให้สมาชิกมีการปรับตัวอยู่เสมอ รู้จักที่จะพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และมีลักษณะที่สอดคล้องกับบริบทขององค์การ 

สมคิด สร้อยน้ า (2547) ได้ท าการศึกษาวิจัย การพัฒนาตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่าปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มี 11 ประการ ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ขององค์การแห่งการเรียนรู้ ควรมีลักษณะที่
ส่งเสริมให้สมาชิกในองค์การมีร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆขององค์การ มีการจัดสรรงบประมาณและ
อ านวยความสะดวกเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในองค์การ  

2) โครงสร้างองค์การ ขององค์การแห่งการเรียนรู้ควรมีการลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน  ส่งเสริมให้มีการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน จัดโครงสร้างองค์การให้ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม รวมถึงมีการจัดระบบการให้รางวัลและการลงโทษอย่างเหมาะสม 

3) เทคโนโลยีและระบบงาน องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
ระบบงานต่างๆขององค์การ เช่น ระบบฐานข้อมูล ระบบการสื่อสารภายในองค์การ เป็นต้น ทั้งนี้การ
ท าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ ใช้ในองค์การจะท าให้การปฏิบัติงานต่างๆสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4) การปฏิบัติด้านการบริหาร   ผู้บริหารขององค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการ
วิเคราะห์นโยบายและแผน รวมถึงมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์การมีส่วนในการวางแผนดังกล่าว  
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5) การปฏิบัติด้านการจัดการ องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีการจัดระบบงานต่างๆ
อย่างเหมาะสม มีบุคคลที่รับผิดชอบชัดเจน มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การที่
สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ง่าย ตลอดจนมีการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียจากการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6) การปฏิบัติของครูและทีมงาน ในที่นี้ครูและทีมงานถือเป็นสมาชิกในองค์การที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง และมีบทบาทอย่างมากในการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นองค์การต้องมีการพัฒนา
สมาชิกเหล่านี้ให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอยู่เสมอ 

7) การพัฒนาครูและทีมงาน องค์การแห่งการเรียนรู้ควรมีนโยบายและมาตรฐานใน
การพัฒนาที่ชัดเจน มีการมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิกในองค์การอย่างเต็มที่  
รวมถึงมีการพัฒนาองค์การทั้งระบบ พัฒนาแบบองค์รวม ไม่แยกส่วน เพ่ือให้ทุกระบบและทุกส่วน
ขององค์การพัฒนาไปพร้อมกัน 

8) ภาวะผู้น าทางวิชาการ ผู้บริหารควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ เน้นการ
พัฒนาความป็นมนุษย์  ส่งเสริมให้สมาชิกในองค์การมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนผู้บริหาร
ต้องเป็นตัวแบบเชิงวิชาการท่ีดีให้กับสมาชิก 

9) บรรยากาศและวัฒนธรรมโรงเรียนที่เหมาะสมกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
จะเน้นความร่วมมือกันของสมาชิกในองค์การ ไม่แบ่งแยกฝ่าย เน้นความเอ้ืออาทรและจริงใจ มีการ
ยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกกล้าคิดกล้าท าสิ่งใหม่ๆโดยองค์การเป็น
ผู้สนับสนุนทั้งเวลา สถานที่ และทรัพยากร 

10)  การจูงใจ ในองค์การแห่งการเรียนรู้สามารถท าได้โดย การส่งเสริมความก้าวหน้า
ในอาชีพ  การมอบโอกาสในการพัฒนาตนเองให้กับสมาชิกทุกคน ให้ความเป็นอิสระในการคิดและ
ตัดสินใจ ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการยอมรับและให้เกียรติ  

11) การให้ข้อมูลย้อนกลับการปฏิบัติงาน องค์การมีการให้ข้อมูลกลับ เพ่ือให้สมาชิก
ในองค์การได้รับรู้ถึงข้อดีและข้อควรปรับปรุงของตนเอง ซึ่งการให้ผลย้อนกลับจะเป็นแรงกระตุ้น
ส าคัญท่ีท าให้สมาชิกในองค์การอยากที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

 ปัจจัยที่สนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ที่นักวิชาการ นักวิจัย และนักปฏิบัติทั้ง
ต่างประเทศและในประเทศไทยได้น าเสนอไว้นั้น มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถ
สรุปได้ ดังตารางที่ 2.5 

 
 
 



 74 

ตารางท่ี 2.5 ปัจจัยที่สนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 

ปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเป็น 
องค์การแห่งการเรียนรู้ 

ผู้ท าการศึกษา 
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วิสัยทัศน์และกลยุทธ์       

โครงสร้างองค์การ       

เทคโนโลยีสารสนเทศ     -  

การปฏิบัติของบุคคลและทีมงาน   -  -  

การปฏิบัติเชิงการจัดการ -    -  

การพัฒนาบุคคลและทีมงาน   -    

วัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ       

การจูงใจ -      

การให้ข้อมูลย้อนกลับ -  -  -  

ภาวะผู้น า - -  - -  

  
 
 จากตารางที่ 2.6 แสดงถึงปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะเห็นว่ามี
หลายปัจจัยที่นักวิชาการต่างๆได้น าเสนอไว้อย่างใกล้เคียงกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอสรุปปัจจัยที่สนับสนุน
ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่จะน ามาใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  โดยการเลือกปัจจั ยที่มี
ค่าความถี่มากที่สุดในสองอันดับแรก ซึ่งประกอบด้วย 6 ปัจจัย ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์และกล
ยุทธ์ 2) ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ 3) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ปัจจัยด้านการพัฒนา
บุคคลและทีมงาน 5) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ และ 6) ปัจจัยด้านการ 
จูงใจ 
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 ข้อมูลพื้นฐานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 

 ประวัติและความเป็นมาของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เปิดด าเนินการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2487 และจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2518 และมีการเจริญเติบโตจนเป็นธนาคารกรุงเทพเป็น
ธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับในฐานะธนาคารชั้นน าในระดับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้น าด้านบริการทางการเงินส าหรับธุรกิจขนาดใหญ่และผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอีในประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารยังมีสาขาต่างประเทศมากที่สุดในภาคการธนาคารไทย 
รวม 32 สาขา ครอบคลุม 15 เขตเศรษฐกิจส าคัญของโลก ซึ่งรวมทั้งธนาคารในเครือที่ธนาคาร
กรุงเทพถือหุ้นทั้งหมดในประเทศมาเลเซียและประเทศจีน  และส าหรับในประเทศไทย ธนาคาร
กรุงเทพเป็นธนาคารที่มีฐานลูกค้ากว้างขวางที่สุด ด้วยจ านวนลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจรวมกว่า  
17 ล้านบัญชี และมีเครือข่ายบริการครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยสาขากว่า 1,200 แห่ง 
ส านักธุรกิจและส านักธุรกิจย่อยอีกกว่า 240 แห่ง 

การจัดโครงสร้างองค์กรของธนาคารกรุงเทพ จะมุ่งตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า โดย
แบ่งออกเป็นหน่วยงานธุรกิจหลัก (Core Business Unit) คือ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ สายลูกค้า
ธุรกิจรายกลาง สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก สายลูกค้าบุคคล และกิจการธนาคารต่างประเทศ นอกจากนี้ 
ธนาคารยังมีกิจการการเงินธนกิจ ซึ่งให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกรรมวานิชธนกิจ
และการประกอบธุรกิจรับฝากทรัพย์สินและดูแลผลประโยชน์แก่ลูกค้า ในขณะเดียวกันธนาคารได้
ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางการค้า เพ่ือน าเสนอบริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่
ลูกค้า  เช่น การจัดการสินเชื่อร่วม การรับประกันการจัดจ าหน่ายตราสารทุน สินเชื่อเพ่ือการค้า
ระหว่างประเทศ สินเชื่อโครงการ บริการรับฝากหลักทรัพย์ สินเชื่อเพ่ือSME  บริการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่ 
อาศัย บริการจัดการเงินสด บริการ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ บริการบัตรเครดิตและบัตรเดบิต กองทุน
รวม พันธบัตร หุ้นกู้ภาคเอกชนและการลงทุนในหลักทรัพย์ ตลอดจนการเสนอบริการประกันภัยผ่าน
ธนาคาร เป็นต้น 

 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 

มุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความ
เป็นสากล ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นน าแห่งภูมิภาคเอเชีย  
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 ภารกิจ (Mission)  
ภารกิจหลักของธนาคาร ประกอบด้วย ภารกิจด้านการเงิน ด้านการตลาดและลูกค้า  

ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านศักยภาพขีดความสามารถ ดังนี้  
1) ด้านการเงิน  คือ ให้ผลประกอบการทางการเงินมีความก้าวหน้าอย่างมี

เสถียรภาพ 

2) ด้านการตลาดและลูกค้า คือ เป็นผู้น าในธุรกิจ ด้านคุณภาพบริการ  
3) ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน คือ มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมี

วิธีการในการตรวจสอบคุณภาพ และ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และสามารถน าข้อมูลจาก
กระบวนการปฏิบัติงานมาใช้ ในการตัดสินใจสั่งการ  

4) ด้านศักยภาพขีดความสามารถ คือ ให้บุคลากรมีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับแนว
ทางการขยายธุรกิจของธนาคาร   

 
 คุณค่าหลักที่มุ่งหวัง (Core Value)  

คุณค่าหลักท่ีท าให้ธนาคารเป็นธนาคารชั้นน าของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่ทุกคนใน
ธนาคารจะต้องร่วมรักษาไว้ โดยจะต้องค านึงถึงและน ามาใช้ในทุกกรณี คือ “ให้บริการ ทางการเงินที่
สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าตามแนวทาง เพ่ือนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ” โดยคุณค่าหลักที่มุ่งหวัง
ประกอบด้วย 

1) ให้บริการที่เป็นเลิศในทัศนะของลูกค้า 

2) ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ  
3) ปฏิบัติงานในลักษณะของผู้มีจรรยาบรรณ และเป็นมืออาชีพ  
4) มุ่งม่ันที่จะร่วมมือกันท างานเป็นทีมด้วยความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  
5) ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร 

 
 กลยุทธ์ (Strategy) 

ธนาคารกรุงเทพยึดมั่นในเจตนารมณ์ของการเป็น “เพ่ือนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ซึ่งถือเป็นปรัชญา
ในการด าเนินธุรกิจตลอดมา และด้วยปรัชญาทางธุรกิจที่ส่งเสริมแนวคิดการร่วมมือกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารกรุงเทพจึงก าหนดกลยุทธ์อยู่บนพ้ืนฐานส าคัญ 4 ประการ คือ 
การให้ความส าคัญกับลูกค้าเป็นหลัก การประสานงานภายในกลุ่มแบบเป็นหนึ่งเดียว การใช้เครือข่าย
บริการที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วภูมิภาค และการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า 
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 โครงสร้างองค์การ 

 

 
 
ภาพที่ 2.12 โครงสร้างองค์กร (ธนาคารกรุงเทพ) 
แหล่งที่มา : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน), 2559 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ประธาน
กรรมการบรหิาร 

กรรมการผู้จัดการใหญ ่

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและควบคุม 

ปฏิบตัิการ 
- ปฏบิัติการสนับสนุน 

สนับสนุนและอ านวยการ 
- บัญชีและการเงิน 
- ทรัพยากรบุคคล 
- เทคโนโลย ี
- บริหารความเส่ียง 
- บริหารสินเช่ือ 
- อาคารส านักงานและทรัพย์สิน 
- วจิัย 
- ประชาสัมพันธ ์
- ก ากับดูแล 

ธุรกิจ 
กิจการธนาคารในประเทศ 
- ลูกค้าธุรกิจรายใหญ ่
- ลูกค้าธุรกิจรายกลาง 
- ลูกค้าธุรกิจรายปลีก 
- ลูกค้าบุคคล 
 
 
กิจการธนาคารต่างประเทศ 
- สถาบันการเงินระหวา่งประเทศ 
- สาขาต่างประเทศ 
 
 
กิจการการเงินธนกิจ 
- บริหารการเงิน 
- วานิชธนกิจ 
- ธุรกจิหลักทรัพย ์
 

ผลิตภัณฑ์และบริการ 
- บัตรเครดิต 
- ผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ 
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ธนาคารกรุงเทพเน้นการดูแลบุคลากร พัฒนาและสนับสนุนบุคลากรให้มีความสามารถและ
เพ่ิมศักยภาพในการท างานอย่างต่อเนื่อง เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรที่ล้ าค่าของธนาคารและเป็น
การแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในเบื้องต้น การที่บุคลากร
ได้รับการดูแลที่ดี มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน มีรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต จะส่งผลให้
ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยย่อยที่สุดของสังคม อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อ
การพัฒนาประชากร สังคม และเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

ในการดูแลเอาใจใส่ต่อบุคลากร ธนาคารได้ก าหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจ ที่จะดูแลและส่งเสริมชีวิตและความมั่นคงในการท างานของบุคลากร ซึ่งตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างธนาคารและบุคลากรเพ่ือปลูกฝังจริยธรรมใน
การท างานส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาความเจริญเติบโตในสายอาชีพที่ยั่งยืนของบุคลากร  
โดยเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรให้สามารถท างานได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนเตรียม
ความพร้อมบุคลากรที่จะรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขันทางธุรกิจ และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ก าลังจะเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการ
ขยายธุรกิจของธนาคาร 

บุคลากรไม่เพียงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ใกล้ชิดที่สุดของธนาคาร หากยังเป็นสมาชิกของ
ครอบครัวบัวหลวงด้วย ธนาคารจึงใส่ใจดูแลบุคลากรเป็นอย่างดี ทั้งในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ท างาน การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความคิดริเริ่ม และ
ด้านการพัฒนาศักยภาพเพ่ือความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1) ความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ท างานธนาคารจัดให้มีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยที่ดีในส่วนของอาคารสถานที่โดยมีระบบและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 
และการจัดสถานที่ท างานให้เหมาะสมและเอ้ืออ านวยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท างานโดยค านึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรเป็นส าคัญ 

2) การมีส่วนร่วมของบุคลากร ธนาคารให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานจากบุคลากร โดยเฉพาะการส่งเสริมให้
บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และให้ความส าคัญกับหลักการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 
เพ่ือสร้างสถานประกอบการที่ดี มีความสุข และมีการหารือบนพื้นฐานของการหาข้อยุติร่วมกันภายใน
องค์กรกับสหภาพแรงงาน ทั้งสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม 
และสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

3) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารได้จัดตั้ง “หน่วยงานบริหารการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาบุคลากร” เพ่ือรับผิดชอบและติดตามผลการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง มีนโยบาย
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การเรียนรู้ที่มุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายและวัดผลได้โดยเน้นการ
พัฒนาความรู้ทักษะของบุคลากรให้สามารถท างานและมีความก้าวหน้าในองค์กรได้เต็มศักยภาพของ
แต่ละบุคคล ตลอดจนเตรียมความพร้อมบุคลากรให้พร้อมส าหรับแข่งขันทางธุรกิจและสามารถรับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึนในโลกปัจจุบันได้อย่างทันสถานการณ์ เช่น การฝึกกอบรมและให้
ความรู้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการสร้างผู้น ารุ่นใหม่ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฐานความรู้ 

4) ด้านการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ธนาคารใช้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Leaning) ที่ช่วย
ให้บุคลากรสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน และระบบการทดสอบความรู้ออนไลน์ 
(Online Knowledge Assessment) ซึ่งช่วยให้บุคลากรทราบผลการทดสอบความรู้ของตนเองได้
ทันทีและสามารถน าไปวางแผนการพัฒนาตนเองได้ตรงจุด 

5) ด้านการสร้างเสริมบรรยากาศการท างานเป็นทีมและจิตส านึกที่ดีต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมธนาคารได้พัฒนากระบวนการแนวใหม่ เพื่อให้บุคลากรได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริงเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะที่เป็นนามธรรม เช่น ในเรื่องของการท างานเป็นทีม และการสร้างจิตส านึกต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การให้บุคลากรไปร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ที่สถานแรกรับเด็กหญิงบ้าน  
ธัญญพร จังหวัดปทุมธานี การจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพ่ือสร้างทีม ควบคู่ไปกับการช่วยปรับภูมิทัศน์
ปรับปรุงสนามหญ้าที่สวนวชิรเบญจทัศ สวนรถไฟ เป็นต้น 
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 การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 
องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นเรื่องที่มีการศึกษากันอย่างแพร่หลาย ทั้งในต่างประเทศและใน

ประเทศไทย ผู้วิจัยจึงได้ท ารวบรวมผลการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การแห่งการรู้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

 การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้ในต่างประเทศ 
 Kaiser (2000) ได้ท าการศึกษาแบบแผนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษารูปแบบ
ขององค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีตัวแปรที่ ใช้ในการศึกษา คือ พันธกิจและยุทธศาสตร์ โครงสร้าง
องค์การ ระบบองค์การ การด าเนินงานด้านการจัดการ ภาวะผู้น า บรรยากาศในการท างาน 
วัฒนธรรมในการท างาน การจูงใจ การเรียนรู้ และนวัตกรรม โดยมีการทดลองตัวแปรดังกล่าวกับ
พนักงานในบริษัทผลิตนิวเคลียร์แห่งหนึ่งจ านวน 439 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทั้งหมดข้างต้น
ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีปัจจัยด้านเรียนรู้ส่งผลในระดับสูงที่สุด 

Vassaou (2001) ได้ท าการศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติตามแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 
โดยใช้ตัวแบบ Building – Block of The Learning Organization ของ Goh (1998)  โดยมีตัวแปร
ที่ใช้ในการศึกษา คือ พันธกิจและวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า ทีมงานและการประสานงาน วัฒนธรรม
องค์การที่สนับสนุนการทดลอง และการถ่ายโอนความรู้ และใช้การสัมภาณ์เป็นวิธีในการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรด้านสาธารณสุขในประเทศอังกฤษและบุคลากรในโรงพยาบาลประเทศ
กรีซ จากการศึกษาพบว่า หน่วยงานด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลยังไม่เป็นองค์การแห่งการเรียน
ตามแนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา แต่มีการถ่ายโอนความรู้เกิดขึ้นในองค์การเสมอ โดยการเรียนรู้จาก
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และนอกจากนี้ยังพบว่าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทส าคัญที่จะ
ผลักดันให้องค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 

Ellinger, Eliiinger, Yang and Howton (2002) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
องค์การแห่งการเรียนรู้กับการด าเนินงานด้านเงินขององค์การ โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ  
การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม การกระจายอ านาจ การสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมให้
การสนทนา อภิปราย และซักถาม การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน การสร้างระบบจัดเก็บความรู้ การ
สร้างระบบแบ่งปันความรู้ และตัวชี้การวัดผลการด าเนินงานด้านการเงิน ได้แก่ ROE, ROA, Tobin q, 
MVA  ใช้แบบสอบถาม Dimension of The Learning Organization Questionnaire (DLOQ)  
ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารระดับกลางที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 
400 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมดข้างต้นมีความสัมพันธ์กับการ
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ด าเนินงานด้านการเงินขององค์การ และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวชี้วัดผลการด าเนินงานทาง
การเงินทั้ง ROE, ROA, Tobin q, MVA อย่างมีนัยส าคัญ 

McGrath (2002) ได้ท าการศึกษาโดยน าแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
องค์การเทศบาล โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง วัฒนธรรมองค์การ ภาวะ
ผู้น า การกระจายอ านาจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกอบรม การให้รางวัล และ การท างาน
ร่วมกับชุมชน ใช้การสัมภาษณ์เป็นวิธีในการเก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล Illinois, Michigan 
และใช้วิธีการสังเกตและศึกษาข้อมูลเอกสารของเทศบาล เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์
เปรียบเทียบเพ่ือหารูปแบบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาล ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น า ปัจจัยด้านการกระจายอ านาจ ปัจจัยด้านการท างานร่วมกับชุมชน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะมีการ
ปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปในเทศบาลแต่ละแห่ง  

Armstrong and Foley (2003) ได้ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานในการสร้างหรือพัฒนาโอกาส
การเรียนรู้ขององค์การ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ประกอบด้วย  
การที่องค์การมีการเชื่อมโยงพันธกิจขององค์การเข้ากับการเรียนรู้ มีการอ านวยความสะดวกด้าน
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ มีการระบุความพอใจในการเรียนรู้ในระดับหน่วย งานและระดับ
อ านวยการ ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบของพ่ีเลี้ยงและการฝึกหัด (Mentoring and Coaching) 
และมีการให้ผลสะท้อนกลับ  

Kontoghiorghes, Awbreyand Feurig (2005)ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
ขององค์การแห่งการเรียนรู้กับการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนทางด้ านนวัตกรรมและผลการ
ปฏิบัติงาน มีตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา คือ การสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การให้
รางวัลส าหรับการเรียนรู้  สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และอบรม การท างานร่วมกันเป็นทีม  
การสื่อสารแบบเปิด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การยอมรับซึ่งความเสี่ยง และตัวแปรตาม คือ  
การปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการปฏิบัติงาน ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ พนักงานในภาตอุตสาหกรรมการบริการจ านวน 814 คน ผลการศึกษาพบว่า การสื่อสาร
แบบเปิด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การยอมรับซึ่งความเสี่ยง สามารถท านายการปรับตัวในการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและผลการด าเนินงานทางด้านการเงินได้ 

Birleson and Brann (2006) ได้ท าการศึกษาตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ในหน่วยงาน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น (Eastern Health Child and Adolescent Mental Health Service : 
EH CAMHS) ในประเทศออสเตรเลีย โดยมีตัวแปรที่ ใช้ในการศึกษา คือ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง 
วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น า การออกแบบงาน การจัดเก็บและใช้ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การปรับตัวเข้าการเปลี่ยนแปลง การบริการทางการแพทย์ และการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ใช้การ



 82 

สัมภาษณ์จากผู้บริหาร สมาชิกในทีมผู้บริหารและผู้อ านวยการของ CAMHS ประกอบกับการศึกษา
สถิติการรักษาทางการแพทย์ของ Australian Council on Health Care Standard และจากผล
การศึกษาพบว่า การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีส่วนช่วยในการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพและช่วยให้องค์การสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง และส่งผลให้องค์การมีบริการทาง
การแพทย์และการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพที่สูง  

David, Amyand Francesco (2008) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวัดระดับการเป็นองค์การแห่ง
การรู้ ซึ่งจากผลการศึกษาท าให้ได้แบบวัดระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสามารถประเมิน
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับบุคลากรได้ทุกระดับ โดยแบบวัดระดับประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) กระบวนการและการ
ด าเนินการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม (Concrete Learning Process and Practices) และพฤติกรรมของ
ผู้น าที่กระตุ้นการเรียนรู้  (Leadership that Reinforcing Learning) โดยแบบวัดได้มีการน าไป
ทดสอบกับผู้บริหารระดับสูง ที่ศึกษาหลักสูตรการจัดการที่มหาวิทยาลัยฮารด์เวิร์ด จ านวน 225 คน 
เพ่ือน ามาจัดท าคะแนนมาตรฐานส าหรับใช้ในการเปรียบเทียบระดับการเรียนรู้ของแต่ละองค์การ  
ซึ่งผลที่ได้จากการท าแบบวัด จะท าให้องค์การทราบว่าองค์การมีจุดแข็งหรือจุดที่ต้องพัฒนาเพ่ือให้
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างไรบ้าง 

Ngwenya (2009) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารที่รับผิดชอบด้าน
การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ จ านวน 340 องค์การ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย การมีพันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน การมีภาวะผู้น า 
การวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้มีการทดลองและการถ่ายโอนความรู้ และการท างานเป็นทีม โดยปัจจัย
ด้านการมีพันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และปัจจัยด้านการถ่ายโอนความรู้มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุด 

 
 การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้ในประเทศไทย 

มาลี ธรรมศิริ (2543) ได้ท าการศึกษาการพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยผ่าน
หน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในฐานะส่วนขยายของการอุดมศึกษา โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
คือ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ โครงสร้าง บรรยากาศในการท างาน กระบวนการท างาน การฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเองและทีมงาน เป้าหมายและผลในการท างาน การฝึกอบรม และผลตอบแทน ใช้แบบสอบถามใน
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจ านวน 303 
คน ผลจากการศึกษาพบว่า องค์การมีระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในด้านวิสัยทัศน์ และ  
กลยุทธ์อยู่ในระดับสูง  
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ศิริมา ธนานิมิตร (2546) ได้ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ ปัจจัยด้านยุทธศาสตร์
การเรียนรู้ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท านโยบาย ปัจจัยด้านระบบสารสนเทศ ปัจจัยด้านงาน
บัญชีและการควบคุมตรวจสอบ ปัจจัยด้านการแลกเปลี่ยนภายในกันเอง ปัจจัยด้านการพลิกแพลง
รางวัลตอบแทน ปัจจัยด้านโครงสร้างที่จูงใจ ปัจจัยด้านบุคลากรเป็นผู้ตระเวนสอดส่องภายนอก
องค์การ ปัจจัยด้านการเรียนรู้ระหว่างอค์การ ปัจจัยด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และปัจจัยด้านโอกาส
แห่งการพัฒนาตนเองส าหรับทุกคน ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างในการเก็บ
ข้อมูลจากบุคลากรในโรงเรียนสังกัดมูลนิธีสภาคริสตจักรในประเทศไทย จ านวน 24 โรง ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยมีปัจจัยด้านยุทธ์ศาสตร์การเรียนรู้มากที่สุดในอันดับแรก  

เรืออากาศเอกเฉลิม มณีสถิตย์ (2547) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินศักยภาพการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา กรมก าลังพลทหารอากาศ กองทัพอากาศ โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
คือ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผู้น า โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการในกรมก าลัง
พลทหารอากาศ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพของกรมก าลังพลทหารอากาศ ณ ปัจจุบัน (2547) 
ยังไม่เอ้ือต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เท่าที่ควร เพราะยังขาดปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ือต่อการที่จะ
เป็นองค์การแห่งรู้ในด้านของ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง และวัฒนธรรมองค์การ  

ชินวุฒิ วิจักษ์ประเสริฐ (2547) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบสอบถามเพ่ือประเมินความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ระหว่างบริษัทจ ากัด (มหาชน) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษา คือ การมีวิสัยทัศน์ร่วม วัฒนธรรมในการท างาน ภาวะผู้น า โครงสร้างและระบบการท างาน 
การประเมินผล เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัทจ ากัด (มหาชน) และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 60 คน ผลการศึกษา
พบว่า ค่าเฉลี่ยของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัทจ ากัด (มหาชน) และ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

สมคิด สร้อยน้ า (2547) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
11 ประการ คือ ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์การ เทคโนโลยีและ
ระบบงาน การปฏิบัติด้านการบริหาร การปฏิบัติด้านการจัดการ การปฏิบัติของครูและทีมงาน การ
พัฒนาครูและทีมงาน ภาวะผู้น าทางวิชาการ บรรยากาศและวัฒนธรรมโรงเรียน การจูงใจ และการให้
ข้อมูลย้อนกลับการปฏิบัติงาน ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 400 โรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า ระดับการเป็น



 84 

องค์การแห่งเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็กมีความแตกต่างกัน และปัจจัยที่
สนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทั้ง 11 ประการข้างต้นสามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญ อีกทั้งตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมามีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ก้อง อันช านาญ (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างการเรียนรู้ระดับกลุ่ม 
เพ่ือการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา สายกิจกรรมชุมชน ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่  
โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ร่วม ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านความสามารถ
ในการปรับตัว ด้านความสอดคล้องกัน ด้านการมีส่วนร่วมและด้านการเรียนรู้ของทีม ใช้แบบสอบถาม
ให้การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานในสายกิจกรรมชุม ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ 
จ านวน 300 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นมีระดับปัจจัยอยู่ในระดับต่ า และ
จากข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า พนักงานอยากให้องค์การมีการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วน
ร่วมในด้านต่างๆมากขึ้น และควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้ก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น  

จันทิวา ยศแก้ว (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์14  โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ วิสัยทัศน์ โครงสร้างของโรงเรียน 
เทคโนโลยีและระบบงาน การปฏิบัติด้านการบริหาร การปฏิบัติด้านการจัดการ การปฏิบัติของครูและ
ทีมงาน การพัฒนาครูและทีมงาน บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน และการจูงใจ ใช้แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและแบบเจาะลึกลักษณะไม่เป็นทางการในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ 
กรรมสถานศึกษา ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ใช้การสังเกตแบบส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  
การวิเคราะห์เอกสารและการศึกษาหลักฐานประกอบกันเพ่ือให้ได้ความเที่ยงและความตรงข้อมูล  
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์  

กชกร อินทะมู (2549)ได้ศึกษาลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาล
ภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ วิสัยทัศน์ 
โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมการเรียนรู้ บรรยากาศที่ เกื้อหนุน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
การท างานเป็นทีม และโอกาสในการพัฒนาตนเอง ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาล จ านวน 114 แห่ง และจากผล
การศึกษาพบว่า โรงพยาบาลในภาครัฐและภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง และปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ 
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การท างานเป็นทีม และโอกาสในการพัฒนาตนนเองอยู่ในระดับสูงเช่นกัน 
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 เพ็ญนภา ประภาวัต และ สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ (2552) ได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์การแห่งการ
เรียนรู้ กรณีศึกษา: โรงพยาบาลดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ ปัจจัย
ด้านวัฒนธรรมองค์การ วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ บรรยากาศในการท างาน โครงสร้าง
องค์การ การจูงใจ และภาวะผู้น า ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ 
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล จ านวน 100 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น  
มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลดอนสัก 
 กุศล ทองวัน (2553) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ต่อระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และระดับการเป็นองค์กรนวัตกรรม: กรณีศึกษา ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้ง 7 ปัจจัยประกอบด้วย โครงสร้างที่เหมาะสม วัฒนธรรมการเรียนรู้ของ
องค์กร การเพ่ิมอ านาจและความรับผิดชอบในงาน การสร้างและถ่ายโอนความรู้ เทคโนโลยี  
การเรียนรู้ บรรยากาศที่สนับสนุน และ การท างานเป็นทีม โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และจากผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้ง 7 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับระดับการ
เป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ และระดับของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับระดับของ
การเป็นองค์กรนวัตกรรม ขณะที่ปัจจัย ที่ส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้มีเพียง 6 ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับระดับการเป็นองค์กรนวัตกรรม โดยเรื่องการเพ่ิมอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ในงานเป็นปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการเป็นองค์กรนวัตกรรม  
 วสิษฐ์ พรหมบุตร (2554) ได้ศึกษาคุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ และผลที่มีต่อ
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลในประเทศไทย โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การสนทนาและการสอบถาม การเรียนรู้ของทีม สารสนเทศ การให้อ านาจ ความสัมพันธ์
ของระบบภายในและระบบภายนอก ภาวะผู้น า และการเพ่ิมระดับผลการปฏิบัติงาน โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่เป็นพนักงานที่ให้บริการรักษาพยาบาล 
พนักงานบริการทางการแพทย์ พนักงานสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง
กระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลและโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพใน
ปี พ.ศ. 2552 จ านวน 900 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงพยาบาลสามารถชี้วัดได้จาก 8 องค์ประกอบข้างต้น อีกทั้งองค์ประกอบข้างต้นทุกองค์ประกอบมี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในทางบวกต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล 
 วิจารณ์ พานิช (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ของครู (PLC: Professional 
Learning Community) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า PLC จะเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตที่ดีของครูใน
ยุคศตวรรษที่ 21 ที่การเรียนรู้ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ต้องเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง โดยครู
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ต้องเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูสอน” (Teacher) มา เป็น “ครูฝึก” ฉcoach) หรือครูผู้อ านวยความ
สะดวกในการเรียน (learning facilitator) ห้องเรียนต้องเปลี่ยนจากห้องสอน (Class room) มาเป็น
ห้องท างาน (Studio) และ มีท างานร่วมกันในรูปแบบของการเรียนแบบโครงการ (Project-Based 
Learning) และหากมองค์ในแง่ขององค์การ PLC จะเป็นเหมือนชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community 
of Practice) ที่ซึ่งมีการรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรงของแต่ละคน และส่งผล
ให้เกิดการเรียนรู้ทั่วองค์การ โดยปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ คือ การสร้างวัฒนธรรมให้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ดวงใจ เปลี่ยนบ ารุง, นิตยา ภัสสรศิริ, ชูชาติ พ่วงสมจิตร์และ ดิเรก วรรณเศียร (2555)ได้
ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ส าหรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ ภาวะผู้น า พฤติกรรม 
บุคลากรในองค์การ การจูงใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลสถาบันพระบรม
ราชชนก จ านวน  870 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรดังกล่าวข้างต้นมีผลต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ โดยกลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ส าหรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระ
บรมราช ชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์ คือ 1) พัฒนากายภาพและ
สภาพแวดล้อมสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการและการประเมินผล
เพ่ือส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 3) สนับสนุนการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ และการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร 4) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
องค์การ 5) พัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพ และน าไปสู่การเทียบเคียงสมรรถนะกับองค์กรอ่ืนที่
มีแนวปฏิบัติที่ดี 6) เร่งรัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับคุณวุฒิและ
ความเชี่ยวชาญ 7) ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ 8) สนับสนุนให้มี
การจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์การ และ 
9) เร่งรัดสรรหาและพัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอ้ือต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้  

สะกี้หน๊ะ หลีแอ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งเรียนรู้ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ ปัจจัยด้ายภาวะผู้น า 
ปัจจัยด้านการจัดการความรู้ ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจัยด้านวิถี
อิสลาม ใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึกในการเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร 5 คน และครู 2 คน และใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด
สงขลา จ านวน 305 คน จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น
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ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีปัจจัยด้านภาวะผู้น าและปัจจัยด้านวิถีอิสลามเป็นตัว
แปรที่สามารถพยากรณ์องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ดีที่สุด คือ ร้อยละ 53.4  
 ฉันทนา บุญชู (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่เอ้ือต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของลูกจ้าง
โรงพยาบาลนครปฐม โดยมีตัวแปรที่ศึกษา คือ ปัจจัยด้านการรับรู้บรรยากาศองค์การ ที่ดัดแปลง 
จากแนวคิดของ ลิทวิน และสตริงเจอร์ แยกเป็น 9 มิติ ได้แก่ มิติด้านโครงสร้างการท างาน มิติด้าน
การตัดสินใจ มิติด้านความยืดหยุ่นและอิสระในการท างาน มิติด้านการสนับสนุนการฝึกอบรมและ
พัฒนา มิติด้านการรับรู้ผลงานและรางวัล มิติด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน มิติด้านความมั่นคง
และความเสี่ยง มิติด้านการติดต่อสื่อสาร และมิติด้านความขัดแย้ง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนครปฐม จ านวน 298 คน ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยการรับรู้บรรยากาศองค์การที่เอ้ือต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของลูกจ้าง
โรงพยาบาลนครปฐม ได้แก่ มิติด้านการตัดสินใจ มิติด้านการสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนา มิติ
ด้านการรับรู้ผลงานและรางวัล มิติด้านความมั่นคงและความเสี่ยง มิติด้านการติดต่อสื่อสาร และมิติ
ด้านความขัดแย้ง 

อัมพร ปัญญา (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
ในวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญส่วนบุคคล การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและการคิดอย่างเป็นระบบ และเพ่ือศึกษาลักษณะของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านนโยบายและทิศทางองค์กร ด้านผู้น าในองค์กร ด้านลักษณะ
องค์กร ด้านเครือข่ายการเรียนรู้ขององค์กร ด้านการเรียนรู้ในองค์กรและด้านระบบ การด าเนินการใน
องค์กรของวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรใน
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 132 คน ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้านจะส่งผลให้เกิดลักษณะการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม รองลงมา
ได้แก่ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการมีแบบแผนทางความคิด และ
ด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญส่วนบุคคล ตามล าดับ  

พัชรีวรรณ กิจมี และ สุขุมาลย์ พนิชการ (2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมสังกัดกลุ่มดอยสามหมื่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ การมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ รูปแบบวิธีคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง การสร้างและการสานวิสัยทัศน์ การเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ทีม และความคิดความเข้าใจเชิงระบบ ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 22 คน และครูผู้สอน จ านวน 200 คน ของโรงเรียนมัธยมสังกัดกลุ่ม
ดอยสามหมื่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์
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ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยม สังกัด
กลุ่มดอยสามหมื่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวก 

วรรณา เฟ่ืองฟู (2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การก าหนดพันธกิจ การบริหารหลักสูตรและการสอน การนิเทศการ
สอน การก ากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน และการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน  
อีกตัวแปรหนึ่งคือ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย พลวัตแห่งการ
เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนองค์การ การเพ่ิมบทบาทให้กับบุคลากร การจัดการความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 315 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ การจัดการความรู้ บรรยากาศองค์การ 
และการบริหาร ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 347 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ ด้านการจัดการความรู้ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก ด้านบรรยากาศองค์การโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและด้านการบริหารโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง และทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้  

จากการทบทวนการศึกษาและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้ทั้ งใน
ต่างประเทศและในประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาของนักวิจัยแต่ละคนมีทั้ง
ความเหมือนและความแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงน ามาสังเคราะห์และสรุปได้ดังตารางที่ 2.6 และ 2.7 
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ตารางท่ี 2.6 การสังเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาจากการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การ 
แห่งการเรียนรู้ในต่างประเทศ 

 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
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วิสัยทัศน์และกลยุทธ์          

โครงสร้างองค์การ          

วัฒนธรรมองค์การ          

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้          

ภาวะผู้น า          

เทคโนโลยีสารสนเทศ          

การปฏิบัติของบุคคลและทีมงาน          

การปฏิบัติเชิงการจัดการ          

การพัฒนาบุคคลและทีมงาน          

การจูงใจ          

การให้ข้อมูลย้อนกลับ          

การจัดการความรู้          
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ตารางท่ี 2.7 การสังเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาจากการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การ 
แห่งการเรียนรู้ในประเทศไทย 

 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
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วิสัยทัศน์และกลยุทธ์          

โครงสร้างองค์การ          

วัฒนธรรมองค์การ          

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้          

ภาวะผู้น า          

เทคโนโลยีสารสนเทศ          

การปฏิบัติของบุคคลและทีมงาน          

การปฏิบัติเชิงการจัดการ          

การพัฒนาบุคคลและทีมงาน          

การจูงใจ          

การให้ข้อมูลย้อนกลับ          

การจัดการความรู้          

การสื่อสาร          

 



ตารางท่ี 2.7 การสังเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาจากการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การ 
แห่งการเรียนรู้ในประเทศไทย (ต่อ) 

 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
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วิสัยทัศน์และกลยุทธ์           

โครงสร้างองค์การ           

วัฒนธรรมองค์การ           

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้           

ภาวะผู้น า           

เทคโนโลยีสารสนเทศ           

การปฏิบัติของบุคคลและทีมงาน           

การปฏิบัติเชิงการจัดการ           

การพัฒนาบุคคลและทีมงาน           

การจูงใจ           

การให้ข้อมูลย้อนกลับ           

การจัดการความรู้           

การสื่อสาร           
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดข้างต้น พบว่า การศึกษาเกี่ยวกับองค์การแห่ง
การเรียนรู้ส่วนใหญ่มีการศึกษาในบริบทของสถานศึกษาและในบริบทของโรงพยาบาลเป็นส่วนมาก
และมีจ านวนไม่มากนักที่ศึกษาในบริษัทเอกชน โดยเฉพาะองค์การประเภทธุรกิจธนาคาร ดังนั้นผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่ศึกษา แนวทางการพัฒนาองค์การประเภทธุรกิจธนาคารสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ David M. Garvin, Amy C. Edmondson, and 
Francesco Gino (2008) ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียรู้ ที่ได้จากการสังเคราะห์
แนวคิดและงานวิจัยต่างๆ และแนวทางการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ดังแสดงในภาพที่ 
2.13 
 

 
 
ภาพที่ 2.13 กรอบแนวคิดการวิจัย

องค์ประกอบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
David M. Garvin, Amy C. Edmondson, and 
Francesco Gino, 2008 : 3 Building Blocks 

1. สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู ้ 
2. กระบวนการและการด าเนินการการเรยีนรู้ที่

เป็นรูปธรรม  
3. พฤติกรรมของผู้น าท่ีกระตุ้นการเรยีนรู้  

ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 
1. ปัจจัยด้านวสิัยทัศน์และกลยุทธ์   
2. ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ  
3. ปัจจัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
4. ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคคลและทมีงาน  
5. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ  
6. ปัจจัยด้านการจูงใจ 

แนวทางการพัฒนาองค์การ 
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัยเชิงคุณภาพ 

วิจัยเชิงปริมาณ 



 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) โดยท าการศึกษา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาองค์การประเภทธุรกิจธนาคารสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งมีวิธีการด าเนินงานวิจัย ดังนี้  

3.1 นิยามเชิงปฏิบัติการ  
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 วิธีการศึกษา 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.5 เกณฑ์ที่ใช้วัด 
3.6 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.8 การวิเคราะห์ข้อมูลละสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 นิยามเชิงปฏิบัติการ 
  

 องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์การที่ส่งเสริมให้สมาชิกในองค์การมีการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ มีการพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคล ระดับ
กลุ่มและระดับองค์การ สมาชิกในองค์การมีแลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงมีบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององค์การและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท า งานของ
สมาชิก 
 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ หมายถึง สภาพแวดล้อมขององค์การที่สนับสนุนให้
สมาชิกในองค์การเกิดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา การชื่นชมยอมรับใน
ความแตกต่าง การเปิดกว้างต่อทรรศนะใหม่ๆ และการมีเวลาให้ได้คิดเชิงสะท้อน  
 กระบวนการและการด าเนินการการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม หมายถึง กระบวนการและการ
กระท าต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์การที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การส่งเสริมให้มีการทดลอง 
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การส่งเสริมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล การส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ การจัดให้มีการศึกษาและ
ฝึกอบรม และ การจัดให้มีการถ่ายโอนข้อมูล  
 พฤติกรรมของผู้น าที่กระตุ้นการเรียนรู้ หมายถึง การกระท าของผู้น าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นในองค์การ เป็นผู้น าที่ใจกว้าง ถ่อมตน เป็นทั้งนักตั้งค าถามและนักฟังที่
ดี ยอมรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ อ่ืน กระตุ้นให้เกิดการแสดงและแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย 
ตลอดจนจัดให้มีเวลา ทรัพยากร และสถานที่ เพ่ือให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสิ่งท้าทายที่มี
ต่อองค์กร และเพ่ือปรับปรุงผลการท างานในอดีต 
 ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ หมายถึง องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมที่เกิด
จากการคิด วางแผน และออกแบบร่วมกันระหว่างสมาชิกในองค์การและผู้บริหาร เพ่ือให้ทุกคน
องค์การมีแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน รวมถึงมีการวางแผนกลยุทธ์ว่า
จะต้องปฏิบัติอย่างไร ต้องพัฒนาหรือเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 
 ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ  หมายถึง องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่น  
มีโครงสร้างแบบแบนราบ (Flat Organization) เน้นการท างานแบบทีมข้ามสายงาน (Cross 
Functional Work Team) เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ มีการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ และมีการกระจายอ านาจให้สมาชิกในองค์การได้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจหรือรับผิดชอบเรื่องต่างๆ 
 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีการน าเทคโนโลยี
เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบต่างๆขององค์การ อาทิ ใช้ในการสื่อสารข้อมูลต่างๆภายในองค์การให้มี
ความสะดวก รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น หรือน ามาใช้ในการจัดการกับความรู้และเพ่ิมพูนความรู้  
ในรูปแบบของการประมวลความรู้ การจัดเก็บความรู้ สร้างฐานข้อมูล สร้างคลังความรู้ เพื่อให้สมาชิก
ในองค์การสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเกิดการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์การ 
 ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคคลและทีมงาน หมายถึง องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องให้ความส าคัญ
กับการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การ ต้องกระตุ้นให้สมาชิกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในระดับ
บุคคลและระดับทีมงาน ส่งเสริมให้สมาชิกสามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง มีการสร้าง
ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) เพ่ือแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ระหว่างกัน เป็นต้น 
 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ  หมายถึง องค์การแห่งการเรียนรู้ ต้องมี
วัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกในองค์การมีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีบรรยากาศที่
สมาชิกในองค์การเปิดใจ ไว้ใจ และยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน มีการให้อิสระทาง
ความคิด สนับสนุนให้กล้าคิด กล้าท า และกล้าทดลองสิ่งใหม่ๆ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนและ
ถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ 
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 ปัจจัยด้านการจูงใจ หมายถึง องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือกระตุ้นให้
สมาชิกในองค์การอยากที่จะรู้เรียนและพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยอาจให้
ผลตอบแทนในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การให้โบนัสกับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี หรือ
ผู้ที่มี พัฒนาการอย่างก้าวกระโดด การให้รางวัลส าหรับการเรียนรู้  การให้ค ายกย่องชมเชย  
การยอมรับ หรือ การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

จ านวน 7,248 คน (ข้อมูลบริษัท ณ กันยายน 2559) ซึ่งสังกัดอยู่ในแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันไป 
โดยแบ่งเป็น 5 หน่วยงานหลัก (ตามโครงสร้างองค์การ) คือ ฝ่ายประธานกรรมการบริหาร  
ฝ่ายธุรกิจ ฝ่ายผลิตภัณฑ์และบริการ ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายสนับสนุนและอ านวยการ โดยในแต่ละ
หน่วยงานหลักประกอบด้วยหน่วยงานย่อยอีกหลายหน่วยงาน ดังแสดงในตารางที่ 3.1 

 
ตารางท่ี 3.1 จ านวนบุคลากรที่สังกัดในแต่ละหน่วยงานของธนาคารกรุงเทพ ส านักงานใหญ่ 

 

หน่วยงาน จ านวนบุคลากร (คน) 

ฝ่ายประธานกรรมการบริหาร 69 

ฝ่ายธุรกิจ 1,389 

1) สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ ่ 577 
2) สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง 102 
3) สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก 145 
4) สายลูกค้าบุคคล 103 

5) กิจการธนาคารนครหลวง 55 
6) กิจการธนาคารต่างประเทศ 123 
7) กิจการการเงินธนกิจ 284 

ฝ่ายผลิตภัณฑ์และบริการ 661 

8) ฝ่ายบัตรเครดิต 585 
9) ฝ่ายผลิตภัณฑ์และช่องทาง 76 

 
แหล่งที่มา :  ข้อมูลธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน), 2559



ตารางท่ี 3.1 จ านวนบุคลากรที่สังกัดในแต่ละหน่วยงานของธนาคารกรุงเทพ ส านักงานใหญ่ (ต่อ) 
 

หน่วยงาน จ านวนบุคลากร (คน) 

ฝ่ายปฏิบัติการ 1,680 

1) สายปฏิบตัิการสนับสนุน 1,606 
2) พาณิชย์บริการ 74 

ฝ่ายสนับสนนุและอ านวยการ 3,449 

3) สายบัญชีและการเงิน 289 
4) สายทรัพยากรบุคคล 305 
5) สายเทคโนโลย ี 939 
6) บริหารสินเช่ือ 1,191 
7) บริหารความเสี่ยง 75 
8) ฝ่ายอาคารส านักงานและทรัพยส์นิ 214 
9) ฝ่ายวิจัย 15 
10) ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ 37 
11) งานก ากับดูแล 70 
12) สายตรวจสอบและควบคมุ 314 

รวม 7,248 

 
แหล่งที่มา :  ข้อมูลธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน), 2559. 
 

 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างส าหรับการสัมภาษณ์ 

และกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม  
1) กลุ่มตัวอย่างใช้ในการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้  
- ผู้บริหาร จ านวน 6 คน รายละเอียดดังตารางที่ 3.2 
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ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ 

 
หน่วยงาน รายชื่อ/ต าแหน่ง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ฝ่ายธุรกิจ 
1) AVP บริหารกลุ่มลูกค้าลักษณะเฉพาะ สายลูกค้าบุคล 

(ผู้บริหารระดับ AVP: Assistant Vice President) 1 

ฝ่ายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

2) SVP ขายและแนะน าการบริหารเงิน 

 (ผู้บริหารระดับ SVP: Senior Vice President) 1 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

3) VP สายปฏิบัติสายสนับสนุน 

(ผู้บริหารระดับ VP: Vice President) 

4) ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการ   

(ผู้บริหารระดับ VP: Vice President) 

2 

ฝ่ายสนับสนนุ

และอ านวยการ 

5) SVP สรรหาและจัดรับ 

(ผู้บริหารระดับ SVP: Senior Vice President) 

6)  AVP ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

(ผู้บริหารระดับ AVP: Assistant Vice President) 

2 

รวม 6 

 
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นบุคลากร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จากประชากรทั้งหมดประมาณ 7,248 คน ซึ่งใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยสูตรค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1973)  ดังนี้ 

 
 สูตร  
    
 

เมื่อ n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N แทน จ านวนประชากร ในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งสิ้น 7,248 คน 
 e แทน ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ 

   (การวิจัยครั้งนี้ก าหนดให้เท่ากับ 0.05)  
* ค่าที่ค านวณได้ คือ n = 379 คน 

n           =               N 
                          1 + Ne

2 
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 ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยการตอบแบบสอบถาม มีจ านวน 379 คน ซึ่งการสุ่ม
ตัวอย่างเป็นการเลือกแบบไม่ทราบโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่แต่ละหน่วยในประชากรจะถูกเลือกมา
เป็นตัวอย่าง โดยอาศัยแผนกการท างานในการก าหนดโควต้า (Quota Sampling) ในการเลือกสุ่ม  
ซึ่งสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3.3  
 
ตารางท่ี 3.3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า 

 

แผนกการท างาน จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ฝ่ายประธานกรรมการบริหาร 69 4 
ฝ่ายธุรกิจ 1,389 73 
ฝ่ายผลิตภัณฑ์และบริการ 661 34 
ฝ่ายปฏิบัติการ 1,680 88 
ฝ่ายสนับสนุนและอ านวยการ 3,449 180 

รวม 7,248 379 

 
แหล่งที่มา :  ข้อมูลธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน), 2559. 

 
 วิธีการศึกษา 

 

 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
 ได้ศึกษาแนวทาง ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยการสัมภาษณ์ 
(Interviews) ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานหลัก และศึกษาระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) จากพนักงานและ
ผู้บริหารของของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 

 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
 ได้จากการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) การทบทวนวรรณกรรม โดย
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสาร รายงาน หนังสือ 
บทความ และเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 แบบสัมภาษณ์ (Interview)  
 แบบสัมภาษณ์ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในลักษณะการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure 
Interview) ซึ่งหัวข้อค าถามแบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ  
ที่เก่ียวกับปจัจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.4 ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 

 
ปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อ 

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 

1)  ปัจจัยด้านวิสัยทัศน ์
และกลยุทธ์   

- วิสัยทัศน์ขององค์การได้ก าหนดไวอ้ย่างไร 
- ในวิสัยทัศน์ขององค์การได้มีการกล่าวถึงการเรยีนรู้หรือไม่ อย่างไร  
- ในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การไดม้ีการก าหนดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ

บุคคล กลุม่ และองค์การไว้อย่างไร 
- พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การหรือไม่

อย่างไร 
2)  ปัจจัยด้านโครงสร้าง

องค์การ   
- ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีลักษณะโครงสร้างองค์การอย่างไร  
- ท่านคิดว่าโครงสร้างดังกล่าวมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกดิการเรียนรู้ขึ้นใน

องค์การอย่างไร 
3)  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
- องค์การของท่านมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ 

ในระบบใดบ้าง 
- ท่านคิดว่าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์การในปัจจุบันเป็นอยา่งไร 
- ท่านคิดว่าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบันมีส่วนช่วยสนับสนนุหรือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์การอยา่งไร 

4)  ปัจจัยด้านการพัฒนา
บุคคลและทีมงาน  

- มีกิจกรรมอะไรบ้างท่ีส่งเสริมให้บคุคลเกดิการเรียนรูด้้วยตนเอง  
- มีกิจกรรมอะไรบ้างท่ีส่งเสริมให้บคุคลได้เรียนรูร้่วมกันเป็นทีม 
- องค์การมีวิธีการส่งเสรมิให้ผู้บริหาร และ พนักงาน เกิดการเรยีนรู้ 

ได้อย่างไร  

5)  ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 
และบรรยากาศองค์การ  

- วัฒนธรรมในการท างานและบรรยากาศขององค์การท่านเป็นอย่างไร และ
ช่วยส่งเสรมิการเรียนรู้ของพนักงานอย่างไร 

6)  ปัจจัยด้านการจูงใจ - ท่านมีการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิดความต้องที่จะเรียนรู้หรือไม่  
- ท่านมีวิธีการอย่างไร ในการสร้างแรงจูงใจดังกล่าว 
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 แบบสอบถาม (Questionnaire)  
 แบบสอบถามวัดระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้ดัดแปลงมาจากแบบวัด
ระดับการเป็ นองค์ การแห่ งการเรียนรู้ ของ David M. Garvin, Amy C. Edmondson, and 
Francesco Gino (2008) ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าแบบวัดดังกล่าว สามารถอธิบายความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เหมาะสมกับบริบทของกลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจัย โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล  : เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลคุณลักษณะส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน แผนกการท างาน และอายุงาน ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check 
List) จ านวน 6 ข้อ 

 

 ส่วนที่ 2  ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ : เป็นข้อค าถามแสดงความคิดเห็นเพ่ือวัด
ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จ านวน 54 ข้อ โดยแบ่งเป็น 10 องค์ประกอบ  ดังนี้  

1) ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา    จ านวน  5  ข้อ 

2) การชื่นชมยอมรับในความแตกต่าง   จ านวน  4  ข้อ 

3) การเปิดกว้างต่อทัศนะใหม่ๆ    จ านวน  4  ข้อ 

4) การมีเวลาให้ได้คิดเชิงสะท้อน    จ านวน  5  ข้อ 

5) การส่งเสริมให้มีการทดลอง    จ านวน  4  ข้อ 

6) การส่งเสริมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล   จ านวน  6  ข้อ 

7) การส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์    จ านวน  5  ข้อ 

8) การส่งเสริมให้มีการศึกษาฝึกอบรม   จ านวน  5  ข้อ 

9) การส่งเสริมให้มีการถ่ายโอนข้อมูล   จ านวน  8  ข้อ 

10) พฤติกรรมของผู้น าที่กระตุ้นการเรียนรู้   จ านวน  8  ข้อ 

 รายละเอียดของข้อค าถามในแต่ละองค์ประกอบได้แสดงในตารางที่  3.5 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.5 องค์ประกอบและข้อค าถามในแบบสอบถามวัดระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 

องค์ประกอบ ข้อค าถาม 

ความ
ปลอดภัยเชิง
จิตวิทยา 

1. ในองค์การแห่งน้ีคุณสามารถพูดในสิ่งท่ีคุณคิดได้ โดยไม่ต้องวิตกกังวล 

2. ความผิดพลาดเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ในองค์การ 

3. การพูดถึงปัญหาและการแสดงความไม่เห็นด้วยถือเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้ในองค์การแห่งน้ี 

4. บุคลากรในองค์การมีความกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันข้อมูลการท างานท่ีได้ผลและไม่ได้ผล 

5. การเปิดเผย วิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนข้อมูลกันถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้มีความ  
ก้าวหน้าในองค์การแห่งน้ี 

การชื่นชม
ยอมรับใน
ความ
แตกต่าง 

6. องค์การเปิดรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

7. ความคิดเห็นท่ีไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ถือเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าส าหรับองค์การแห่งน้ี 

8. มีการจัดการกับความคิดเหน็ท่ีแตกต่างโดยกระบวนการท างานเป็นกลุม่มากกว่าเป็นเรือ่งส่วนตัว 

9. บุคลากรในองค์การมีจิตใจท่ีเปดิกว้างต่อแนวทางใหม่ๆที่จะน ามาสู่ความส าเร็จของงาน 

การเปิดกว้าง
ต่อทัศนะ
ใหม่ๆ 

10. ในองค์การแห่งน้ี ผู้คนให้คุณค่าความส าคัญกับความคิดใหม่ๆ 

11. บุคลากรในองค์การมีความสนใจแนวทางใหม่ๆที่สามารถน ามาใช้เพื่อความส าเร็จในการ

ปฏิบัติงาน 

12. บุคลากรในองค์การมีความพร้อมที่จะทดลองแนวคิดและแนวทางการท างานท่ีดีกว่าเดิม 

13. บุคลากรในองค์การมีความกระตือรือร้นที่จะน าแนวคิดแนวทางใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุงคุณภาพใน

การท างาน 

การมีเวลาให้
ได้คิดเชิง
สะท้อน 

14. บุคลากรในองค์การนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้สภาวะความเครียด กดดันเกินไปจนไม่มีเวลามาหารือกัน 

15. ถึงแม้จะท างานหนักเต็มที่ คนในองค์การก็ยังหาเวลา มาทบทวนการท างานท่ีผ่านมา 

16. บุคลากรในองค์การพร้อมที่จะลงทุนสละเวลาเพื่อมาหารือ การปรับปรุงการท างาน 

17. บุคลากรในองค์การไม่มีข้ออ้างเรื่อง “ไม่มีเวลา” ที่จะมาคิด วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงงาน 

18. องค์การมีการจัดตารางเวลาให้บุคลากรได้มีเวลาที่จะมา พิจารณาเพื่อการท างานให้ดีขึ้น 

การส่งเสริม
ให้มีการ
ทดลอง 

19. องค์การมีการทดลองแนวทางการท างานใหม่ๆอยู่เสมอ 

20. องค์การมีการทดลองน าเสนอสินค้าหรือบริการแบบใหม่ๆอยู่เสมอ 

21. องค์การมีกระบวนการที่เป็นทางการที่จะก่อให้เกิดการทดลองและประเมินผลการทดลอง

แนวคิดใหม่  

22. เมื่อมีการทดลองแนวคิดใหม่ๆ องค์การมักจะมีการท าต้นแบบ (Prototypes), มีโครงการ

สถานการณ์จ าลอง(Simulations) 
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ตารางที่ 3.5 องค์ประกอบและข้อค าถามในแบบสอบถามวัดระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ข้อค าถาม 

การส่งเสริม
ให้มีการเก็บ
รวบรวม
ข้อมูล 

23. องค์การมีการเก็บข้อมูลแนวโน้มทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นระบบและสม่ าเสมอ 

24. องค์การมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งขันเป็นระบบและสม่ าเสมอ 

25. องค์การมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับลูกค้าเป็นระบบและสม่ าเสมอ 

26. องค์การมีการเก็บข้อมูลแนวโน้มทางเทคโนโลยีเป็นระบบและสม่ าเสมอ 

27. องค์การมักจะเปรียบเทียบการด าเนินงานของตนเองกับคู่แข่งขันอย่างสม่ าเสมอ 

28. องค์การมักจะเปรียบเทียบการด าเนินงานของตนเองกับองค์การชั้นน าอย่างสม่ าเสมอ 

การส่งเสริม
ให้มีการ
วิเคราะห์ 

29. องค์การส่งเสริมให้มีการน าเอาข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บมาท าการวิเคราะห์และอภิปราย 

30. องค์การส่งเสริมให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นที่ขัดแย้งกันและน าไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็น

ประโยชน์ 

31. เมื่อมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นจะได้บทสรุปที่ไม่คลุมเครือ และพยายามหาทางออกที่

สร้างสรรค์ 

32. แม้ผลการอภิปรายจะได้ข้อยุติที่ดีแล้ว แต่องค์การก็หมั่นกลับมาทบทวนเพื่อปรับปรุงข้อยุตินี้ให้

ดียิ่งขึ้น 

33. องค์การมักจะมีการน าเสนอและจัดอภิปรายถึงปัจจัย ตัวแปร สมมติฐานท่ีอาจจะส่งผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจ 

การส่งเสริม
ให้มี
การศึกษา
ฝึกอบรม 

34. องค์การจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานใหม่อย่างเพียงพอต่อการท างานท่ีด ี

35. องค์การจัดการฝึกอบรมเมื่อบุคคลถูกปรับไปสู่ต าแหน่งใหม่ 

36. องค์การจัดการฝึกอบรมเมื่อมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น เช่น ความรู้ เทคโนโลยี กฎหมาย เป็นต้น 

37. องค์การ ถือว่าการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นสิ่งมีคุณค่า เป็นการลงทุนระยะยาวขององค์การ 

38. องค์การมีการจัดสรรเวลาให้กับกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาแก่พนักงานอย่างเหมาะสม 

การส่งเสริม
ให้มีการถ่าย
โอนข้อมลู 

39. องค์การมีโอกาสประชุมและเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญจากส่วนงานอ่ืนในองค์การ 

40. องค์การมีโอกาสประชุมและเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญภายนอกองค์การ 

41. องค์การมีโอกาสประชุมและเรียนรู้จากลูกค้าและผู้รับบริการ 

42. องค์การมีโอกาสประชุมและเรียนรู้จากคู่ค้า (Suppliers) 

43. องค์การมักจะมีการเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลกันเป็น เครือข่ายระหว่างผู้ เช่ียวชาญ  

ภายในองค์การ 
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ตารางที่ 3.5 องค์ประกอบและข้อค าถามในแบบสอบถามวัดระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ข้อค าถาม 

การส่งเสริม
ให้มีการถ่าย
โอนข้อมลู 

44. องค์การมักจะมีการเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลกันเป็นเครือข่ายกับบรรดาผู้ เช่ียวชาญ 

ภายนอกองค์การ 

45. องค์การมีการสื่อสารความรู้ใหม่ๆให้กับบุคคลที่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลนั้นๆด้วยความ

รวดเร็ว 

46. องค์การมีการติดตามประเมินผล (Post-audits) และ การทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After 

Action Review) อย่างสม่ าเสมอ 

พฤติกรรม
ของผู้น าที่
กระตุ้นการ
เรียนรู้ 

47. ผู้บริหารมักจะกระตุ้นเชิญชวนให้คนแสดงความคิดเห็นเมื่อมีการอภิปราย และแลกเปลี่ยน

ข้อมูล 

48. ผู้บริหารพร้อมที่จะเปิดใจยอมรับขีดจ ากัดด้านความสามารถของตนในด้านความรู้และความ

ช านาญการท างาน 

49. ผู้บริหารเป็นผู้ตั้งค าถามท่ีดีเพื่อหาทางออกท่ีสร้างสรรค์ 

50. ผู้บริหารเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยความตั้งใจ 

51. ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสรมิมุมมองที่หลากหลาย 

52. ผู้บริหารจัดให้มีเวลา ทรัพยากร และสถานที่ เพื่อให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสิ่งท้า

ทายท่ีมีต่อองค์การ 

53. ผู้บริหารจัดให้มีเวลา ทรัพยากร และสถานที่ เพื่อให้มีการสะท้อนและปรับปรุงผลการท างานที่

ผ่านมา 

54. ผู้บริหารเปิดใจกว้างยอมรับมุมมองอื่นๆที่แตกต่างจากตนเอง 

 
ดัดแปลงมากจาก : แบบวัดระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ David M. Garvin, Amy C. 
Edmondson, and Francesco Gino (2008) 
 
 ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ : เป็นข้อค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบแสดงความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน 1 ข้อ 
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 เกณฑ์ที่ใช้วัด 

 
แบบสอบถามส่วนที่ 2 ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert Scale

ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยมาก เฉยๆ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งก าหนดคะแนน
ความคิดเห็นตามตารางที่ 3.6 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.6 คะแนนความคิดเห็น 
 

ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

คะแนน 4 3 2 1 

 
การแปลความหมายของคะแนนใช้เกณฑ์การคิดคะแนนเฉลี่ย เพ่ือก าหนดระดับความส าคัญ

จากสูตร ดังนี้ 

 
จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแบ่งระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้ดังตารางที่ 3.7 

 
ตารางท่ี 3.7 การแบ่งระดับช่วงคะแนน 

 
ช่วงคะแนน ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
3.01 – 4.00 สูง 

2.01 – 3.00 ปานกลาง 

1.00 – 2.00 ต่ า 

 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 
ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด−ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

    = 
4−1

3
 

    = 1 
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 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ก่อนที่จะน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง ผู้วิจัยได้ท าการ

ตรวจสอบโดยทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ เพ่ือให้
แน่ใจว่าเครื่องมือที่ใช้นั้นมีคุณภาพและความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์สูง ซึ่งมีรายละเอียดการตรวจสอบ
ดังต่อไปนี้  

 การหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity)  
 ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องการจะวัดแล้วจึงสร้างแบบสอบถาม 
จากนั้นน าไปเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือท าการตรวจสอบความถูกต้อง ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ตลอดจนภาษาที่  ใช้ในข้อค าถามแต่ละข้อว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้หรือไม่ หลังจากนั้นจึงน ามาแก้ไขปรับปรุง เพ่ือด าเนินการในขั้นต่อไป 

 การหาความเชื่อมั่น (Reliability)  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปท าการทดสอบกับประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Pilot Test) จ านวน 30 คน จากนั้นน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์เชิง
สถิติ เพ่ือค านวณหาค่าความเชื่อมั่น โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค และจากผลการทดสอบพบว่า
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับคือ .956  โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.8 และสามารถ
สรุปกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได้ดังภาพที่ 3.1 
 

 
 
ภาพที่ 3.1 กระบวนการการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 

วิธีการ 
ทบทวน

วรรณกรรม 
น าเสนอข้อค าถามต่อ

คณะกรรมการวิทยานิพน ์
ทดสอบ

แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ 
ข้อค าถาม
เบื้องต้น 

ข้อค าถามที่ไดร้ับการ
ปรับปรุง 

แบบสอบถาม
ฉบับสมบรูณ ์
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ตารางท่ี 3.8 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม จ านวนข้อ ค่าความเชื่อมั่น 

ทั้งฉบับ 54 .956 

ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้    
- ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา 5 .750 
- การยอมรับในความแตกตา่ง 4 .739 
- การเปิดกว้างต่อทัศนะใหม่ๆ 4 .812 
- การมีเวลาให้ได้คิดเชิงสะท้อน  5 .734 

ด้านกระบวนการและการด าเนินการการเรียนรู้ท่ีเป็นรูปธรรม    
- การส่งเสริมใหม้ีการทดลอง 4 .735 
- การส่งเสริมใหม้ีการเก็บรวบรวมขอ้มูล  6 .846 
- การส่งเสริมใหม้ีการวิเคราะห ์  5 .857 
- การส่งเสริมใหม้ีการศึกษาฝึกอบรม 5 .867 
- การส่งเสริมใหม้ีการถ่ายโอนข้อมูล 8 .869 

ด้านพฤติกรรมของผู้น าที่กระตุ้นการเรียนรู้ 8 .885 

 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 ข้อมูลทุติยภูมิ  

 ศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) การทบทวนวรรณกรรม  โดยศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสาร รายงาน หนังสือ 
บทความ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ และใช้เป็นแนวทางในการตั้งค าถามส าหรับการ
สัมภาษณ์ และแบบสอบถาม 

 ข้อมูลปฐมภูมิ   
 เป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือศึกษาระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และ 
ปัจจัยที่สนับสนุต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) แบบสัมภาษณ์ 
- จัดท าค าถามส าหรับใช้ในการสัมภาษณ์ โดยน าแนวคิด ทฤษฎี และปัจจัยที่

สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มาใช้เป็นแนวทางในการตั้งค าถามสัมภาษณ์ 
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- น าค าถามที่ จะใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ ไปตรวจสอบคุณภาพ โดยให้
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์เป็นผู้พิจารณา เพ่ือให้มีความตรงเชิงเนื้อหาและครอบคลุมวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา 

- ติดต่อองค์การเพ่ือขอเข้าสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท าหนังสือจาก
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อขอเข้าสัมภาษณ์ พร้อมทั้งส่งค าถามให้แก่ผู้ให้สัมภาษณ์พิจารณา 

- นัดหมายและท าการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพื่อถามถึงข้อเท็จจริง ความเห็น และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ตามข้อค าถามท่ีเตรียมไว้ 

- รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ จากนั้นน าไปวิเคราะห์ สรุป และ
อภิปรายผล 

2) แบบสอบถาม 
- จัดท าแบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดัดแปลงแบบสอบถามมาจาก แบบสอบถามการวัดระดับความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของ David M. Garvin, Amy C. Edmondson, and Francesco Gino (2008) 

- ติดต่อองค์การเพ่ือขออนุญาตทอดแบบสอบถาม โดยท าหนังสือจากคณะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

- ทอดแบบสอบถาม เก็บรวบรวมกลับคืน และตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม 

- น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลตามองค์ประกอบขององค์การแห่งการ
เรียนรู้ จากนั้นน าไปสรุป และอภิปรายผล 
 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลละสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) จึงมี
การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์  โปรแกรม SPSS โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์   
 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยผู้วิจัยน าผลจากการสัมภาษณ์  
มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ กับแนวคิด การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบที่ 2 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  
 ใช้การวิเคราะห์โดยโปรแกรม SPSS โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และ
ร้อยละ (Percentage)  

2) ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ วิเคราะห์
โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
 



 
 

ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาองค์การประเภทธุรกิจธนาคารสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้ กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถาม คือ
บุคลากรของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 379 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
คือ ผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 6 คน เมื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
สามารถน าเสนอผลการวิจัยตามล าดับหัวข้อ ดังนี้ 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงานในปัจจุบัน แผนกการท างาน และอายุงาน ด้วย
สถิติค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency)  
 4.2 การวิเคราะห์ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ น าเสนอตามองค์ประกอบการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ 1) องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 2) องค์ประกอบ
ด้านกระบวนการและการด าเนินการการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม และ 3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม
ของผู้น าที่กระตุ้นการเรียนรู้ ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
 4.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  6 ปัจจัย คือ   
1) ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ 2) ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ 3) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 4) ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคคลและทีมงาน 5) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศ
องค์การ และ 6) ปัจจัยด้านการจูงใจ 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 
การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรของ

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 379 คน รวมเป็นแบบสอบถามจ านวน 379 ชุด ซึ่งได้
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา 379 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  โดยข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงานในปัจจุบัน แผนกการ
ท างาน และอายุงาน ดังแสดงตามตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 
คุณลักษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1.  เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
108 
271 

 
28.5 
71.5 

รวม 379 100.0 
2.  อายุ  

22 – 37 ปี   
38 – 52 ปี   
53 ปีขึ้นไป 

 
263 
83 
33 

 
69.4 
21.9 
8.7 

รวม 379 100.00 
3.  ระดับการศึกษา  

ต่ ากว่าปริญญาตรี    
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก 

 
5 

229 
145 

- 

 
1.3 

60.4 
38.3 

- 

รวม 379 100.0 
4.  ระดับต าแหน่งงานในปัจจุบัน 

พนักงาน     
หัวหน้างาน 
ผู้ช านาญการ 
ผู้บริหาร 

 
301 

8 
51 
19 

 
79.4 
2.1 

13.5 
5.0 

รวม 379 100.0 
5.  แผนกการท างาน  

ฝ่ายประธานกรรมการบริหาร  
ฝ่ายธุรกิจ  
ฝ่ายผลิตภัณฑ์และบริการ  
ฝ่ายปฏิบัติการ 
ฝ่ายสนับสนุนและอ านวยการ 

 
4 

73 
34 
88 

180 

 
1.1 

19.3 
9.0 

23.2 
47.4 

รวม 379 100.0 
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ตารางท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละของคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

 
คุณลักษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

6.  อายุงาน 
1 – 5 ปี    
6 - 10 ปี  
11 – 15 ปี   
16 – 20 ปี 
20 ปีขึ้นไป 

 
186 
58 
47 
55 
33 

 
49.1 
15.3 
12.4 
14.5 
8.7 

รวม 379 100.0 

 
จากข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศ

หญิง มีจ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 และเพศชาย มีจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5  
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 22 – 37 ปี คือ จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 69.4 
รองลงมาเป็นช่วงอายุ 38 – 52 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 และช่วงอายุ 53 ปีขึ้นไป 
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 ตามล าดับ  ส าหรับด้านของระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นจ านวนมากที่สุด คือ จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.4 รองลงมาเป็นระดับปริญญาโท จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 และต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3   
 เมื่อพิจารณาถึงระดับต าแหน่งงานในปัจจุบัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงาน มีจ านวน
มากที่สุด คือ จ านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 79.4 รองลงมาเป็นผู้ช านาญการ จ านวน 51 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.5 คน เป็นผู้บริหาร จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และน้อยที่สุดคือ เป็นหัวหน้า
งาน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ส าหรับแผนกการท างานของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เลือกเก็บ
ตามจ านวนที่ก าหนด จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
ฝ่ายสนับสนุนและอ านวยการ เป็นจ านวนมากที่สุด คือ จ านวน  180 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 
รองลงมาคือ ฝ่ายปฏิบัติการ จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2  ฝ่ายธุรกิจ จ านวน 73 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.3 ฝ่ายผลิตภัณฑ์และบริการ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 9 และน้อยที่สุดคือ ฝ่าย
ประธานกรรมการบริหาร จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1  และอายุงานส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง
อยู่ในช่วง 1 – 5 ปี เป็นจ านวนมากที่สุด คือ จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 รองลงมาคือ ช่วง 
6 – 10 ปี จ านวน 58 คิดเป็นรอยละ 15.3 ช่วง 16 – 20 ปี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ช่วง 
11 – 15 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และน้อยที่สุดคือ ช่วง 20 ปีขึ้นไป จ านวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.7  
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 การวิเคราะห์ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

การวิเคราะห์ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จาก
การเก็บแบบสอบถามจากบุคลากร จ านวน 379 คน พบว่า ธนาคากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
มีระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้านตาม
องค์ประกอบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่าองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ด้านกระบวนการและการด าเนินการการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม และ ด้านพฤติกรรมของผู้น าที่
กระตุ้นการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 4.2 

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบการเป็นองค์การแห่ง 

การเรียนรู้ 
 

องค์ประกอบการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 
1. ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

20.49 46.76 28.16 4.59 2.83 .517 ปานกลาง 

- ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา 24.75 44.75 27.23 3.27 2.91 .553 ปานกลาง 

- การยอมรับในความแตกตา่ง 19.66 49.14 26.78 4.42 2.84 .647 ปานกลาง 

- การเปิดกว้างต่อทัศนะใหม่ๆ 25.07 46.77 25.99 2.18 2.95 .660 ปานกลาง 

- การมีเวลาให้ได้คิดเชิงสะท้อน 13.25 46.86 31.93 7.97 2.65 .622 ปานกลาง 

2. ด้านกระบวนการและการ
ด าเนินการการเรียนรู้ที่ เป็น
รูปธรรม 

23 46 25 6 2.87 .613 ปานกลาง 

- การส่งเสริมใหม้ีการทดลอง 18.21 50.40 27.11 4.29 2.83 .669 ปานกลาง 

- การส่งเสริมใหม้ีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

28.01 45.91 21.24 4.84 2.97 .723 ปานกลาง 

- การส่งเสริมใหม้ีการวิเคราะห ์ 20.63 47.76 26.33 5.28 2.84 .705 ปานกลาง 

- การส่งเสริมใหม้ีการศึกษา
ฝึกอบรม 

33.30 39.95 20.00 6.75 3.00 .802 ปานกลาง 

- การส่งเสริมใหม้ีการถ่ายโอน
ข้อมูล 

18.11 47.03 27.41 7.45 2.76 .704 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบการเป็นองค์การแห่ง 
การเรียนรู้ 

 

องค์ประกอบการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 
3. ด้านพฤติกรรมของผู้น าที่
กระตุ้นการเรียนรู ้

22.63 46.93 22.16 8.28 2.84 .772 ปานกลาง 

รวม 22.32 46.46 25.39 5.83 2.85 .565 ปานกลาง 

 
ผลการศึกษาองค์ประกอบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า ระดับความเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 2.85  
โดยค่าเฉลี่ยด้านกระบวนการและการด าเนินการการเรียนรู้ที่ เป็นรูปธรรมสูงที่สุด รองมาคือ  
ด้านพฤติกรรมของผู้น าที่กระตุ้นการเรียนรู้ และด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตามล าดับจึง
สามารถสรุปผลโดยจ าแนกตามองค์ประกอบหลักท้ัง 3 ด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ได้ดังนี้  
 1)  องค์ประกอบด้านกระบวนการและการด าเนินการการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.87  และเมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบย่อยพบว่าทุกองค์ประกอบย่อย
อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน โดยองค์ประกอบย่อยด้านการส่งเสริมให้มีการศึกษาฝึกอบรม  
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือมีค่าเฉลี่ย 3.00  รองลงมาคือด้านการส่งเสริมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
มีค่าเฉลี่ย 2.97 ด้านการส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ย 2.84 ด้านการส่งเสริมให้มีการทดลอง  
มีค่าเฉลี่ย 2.83 และด้านการส่งเสริมให้มีการถ่ายโอนข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 2.76 ตามล าดับ 
 2)  องค์ประกอบด้านพฤติกรรมของผู้น าที่กระตุ้นการเรียนรู้  อยู่ ในระดับปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ย 2.84 
 3)  องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ย 2.83 และเมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบย่อยพบว่าทุกองค์ประกอบย่อยอยู่ ในระดับปาน
กลางเช่นเดียวกัน โดยองค์ประกอบย่อยด้านการเปิดกว้างต่อทัศนะใหม่ๆ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  
มีค่าเฉลี่ย 2.95 รองลงมาคือ ด้านความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา มีค่าเฉลี่ย 2.91 ด้านการยอมรับใน
ความแตกต่าง มีค่าเฉลี่ย 2.84 และด้านการมีเวลาให้ได้คิดเชิงสะท้อน มีค่าเฉลี่ย 2.65 ตามล าดับ 
 จากการศึกษาองค์ประกอบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทั้ง 3 องค์ประกอบหลักนั้น 
สามารถน ามาแสดงรายละเอียดตามแต่ละองค์ประกอบย่อย ได้ดังนี้  
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ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ด้านความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา 

 

องค์ประกอบด้านความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา 
(สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ ล าดับ 

1. ในองค์การแห่งนี้คุณสามารถพูดในสิ่งที่คุณคิดได้ 
โดยไม่ต้องวิตกกังวล 

2.60 .789 ปานกลาง 5 

2. ความผิดพลาดเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ในองค์การ 2.86 .736 ปานกลาง 3 
3. การพูดถึงปัญหาและการแสดงความไม่เห็นด้วยถือ

เป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้ในองค์การแห่งน้ี 
2.78 .760 ปานกลาง 4 

4. บุคลากรในองค์การมีความกระตือรือร้นที่จะ
แบ่งปันข้อมูลการท างานท่ีได้ผลและไม่ได้ผล 

2.97 .753 ปานกลาง 2 

5. การเปิดเผย วิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนข้อมูล
กันถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้มีความก้าวหน้าใน
องค์การแห่งน้ี 

3.34 .781 สูง 1 

รวม 2.91 .553 ปานกลาง - 

 
จากตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) ด้านความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.60 – 3.34 โดยมีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 2.91  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
การเปิดเผย วิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้องค์การมีความก้าวหน้า  
(ข้อ5) อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.34 รองลงมา คือ บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันข้อมูล
การท างาน (ข้อ4) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.97 เมือ่เกิดความผิดพลาดขึ้นถือเป็นสิ่งที่ยอมรับ
ได้ในองค์การ (ข้อ2) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.86 และ การพูดถึงปัญหาและการแสดงความ
ไม่เห็นด้วยถือเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้ในองค์การแห่งนี้ (ข้อ3) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.78 
ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ในองค์การแห่งนี้คุณสามารถพูดในสิ่งที่คุณคิดได้ โดยไม่ต้องวิตก
กังวล (ข้อ1) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.60 
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ด้านการชื่นชมยอมรับในความแตกต่าง 

 

องค์ประกอบด้านการชื่นชมยอมรับในความแตกต่าง 
(สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ ล าดับ 

6. องค์การเปิดรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 2.91 .804 ปานกลาง 1 

7. ความคิดเห็นที่ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ถือเป็นสิ่งที่มี
คุณค่าส าหรับองค์การแห่งน้ี 

2.67 .802 ปานกลาง 4 

8. มีการจัดการกับความคิด เห็นที่ แตกต่ างโดย
กระบวนการท างานเป็นกลุ่มมากกว่าเป็นเรื่อง
ส่วนตัว 

2.90 .744 ปานกลาง 2 

9. บุคลากรในองค์การมีจิตใจที่เปิดกว้างต่อแนวทาง
ใหม่ๆที่จะน ามาสู่ความส าเร็จของงาน 

2.87 .766 ปานกลาง 3 

รวม 2.84 .647 ปานกลาง - 

 
จากตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) ด้านการชื่นชมยอมรับในความแตกต่าง มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.67 – 2.91 โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 2.84  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปาน
กลางทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ องค์การมีการเปิดรับฟังความคิดคิดเห็นที่แตกต่าง (ข้อ6)  
มีค่าเฉลี่ย 2.91  รองลงมา คือ องค์การมีการจัดการกับความคิดเห็นที่แตกต่างโดยใช้กระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่มมากกว่าเป็นเรื่องส่วนตัว (ข้อ8)  มีค่าเฉลี่ย 2.90 และบุคลากรในองค์การมีจิตใจที่เปิด
กว้างต่อแนวทางใหม่ๆที่จะท าให้งานประสบผลส าเร็จ (ข้อ9)  มีค่าเฉลี่ย 2.87  ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ความคิดเห็นที่ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าส าหรับองค์การแห่งนี้ (ข้อ7)  
มีค่าเฉลี่ย 2.67 
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ตารางที่ 4.5  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ด้านการเปิดกว้างต่อทัศนะใหม่ๆ 

 

องค์ประกอบด้านการเปิดกว้างต่อทัศนะใหม่ๆ 
(สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ ล าดับ 

10. ในองค์การแห่งนี้ผู้คนให้คุณค่าความส าคัญกับ
ความคิดใหม่ๆ 

2.91 .790 ปานกลาง 4 

11. บุคลากรในองค์การมีความสนใจแนวทางใหม่ๆที่
สามารถน ามาใช้เพื่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

3.01 .735 สูง 1 

12. บุคลากรในองค์การมีความพร้อมที่จะทดลอง
แนวคิดและแนวทางการท างานท่ีดีกว่าเดิม 

2.94 .791 ปานกลาง 2 

13. บุคลากรในองค์การมีความกระตือรือร้นที่จะน า
แนวคิดแนวทางใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุงคุณภาพใน
การท างาน 

2.93 .769 ปานกลาง 3 

รวม 2.95 .660 ปานกลาง - 

 
จากตารางที่ 4.5 ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) ด้านการเปิดกว้างต่อทัศนะใหม่ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.91 – 3.01 โดยมีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 2.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
บุคลากรในองค์การมีความสนใจแนวทางใหม่ๆที่สามารถน ามาใช้เพ่ือความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
(ข้อ11) อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.01  รองลงมา คือ บุคลากรในองค์การมีความพร้อมที่จะทดลอง
แนวคิดและแนวทางการท างานที่ดีกว่าเดิม (ข้อ12) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.94 และ
บุคลากรในองค์การมีความกระตือรือร้นที่จะน าแนวคิดแนวทางใหม่ๆมาใช้ปรับปรุงคุณภาพในการ
ท างาน (ข้อ13) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.93 ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ในองค์การ
แห่งนี้ผู้คนให้คุณค่าความส าคัญกับความคิดใหม่ๆ (ข้อ10) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.91 
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
  ด้านการมีเวลาให้ได้คิดเชิงสะท้อน 

 

องค์ประกอบด้านการมีเวลาให้ได้คิดเชิงสะท้อน 
(สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ ล าดับ 

14. บุคลากรในองค์การนี้ ไม่ ได้อยู่ภายใต้สภาวะ
ความเครียด หรือ กดดันเกินไปจนไม่มีเวลามา
หารือกัน 

2.74 .844 ปานกลาง 1 

15. ถึงแม้จะท างานหนักเต็มที่ คนในองค์การก็ยังหา
เวลามาทบทวนการท างานท่ีผ่านมา 

2.65 .804 ปานกลาง 4 

16. บุคลากรในองค์การพร้อมที่จะลงทุนสละเวลาเพื่อ
มาหารือการปรับปรุงการท างาน 

2.68 .813 ปานกลาง 2 

17. บุคลากรในองค์การไม่มีข้ออ้างเรื่อง “ไม่มีเวลา” ที่
จะมาคิดวิเคราะห์ (Reflection) เพื่อปรับปรุงงาน 

2.67 .762 ปานกลาง 3 

18. องค์การมีการจัดตารางเวลาให้บุคลากรได้มีเวลาที่
จะมาพิจารณาเพื่อการท างานให้ดีขึ้น 

2.53 .798 ปานกลาง 5 

รวม 2.65 .622 ปานกลาง - 

 
 

จากตารางที่ 4.6 ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ด้านการมีเวลาให้ได้คิดเชิงสะท้อน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.53 – 2.74 โดยมีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 2.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุก
ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บุคลากรในองค์การนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้สภาวะความเครียด หรือ กดดัน
เกินไปจนไม่มีเวลามาหารือกัน (ข้อ14) มีค่าเฉลี่ย 2.74  รองลงมา คือ บุคลากรในองค์การพร้อมที่จะ
ลงทุนสละเวลาเพ่ือมาหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงการท างาน (ข้อ16) มีค่าเฉลี่ย 2.68  บุคลากรใน
องค์การไม่มีข้ออ้างเรื่อง “ไม่มีเวลา” ในการมาคิดวิเคราะห์เพ่ือหาวิธีปรับปรุงงาน (ข้อ17) มีค่าเฉลี่ย 
2.67 และถึงแม้จะท างานหนักเต็มที่คนในองค์การก็ยังหาเวลามาทบทวนการท างานที่ผ่านมา  
(ข้อ15) มีค่าเฉลี่ย 2.65 ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์การมีการจัดตารางเวลาให้บุคลากร
ได้มีเวลาที่จะมาพิจารณาเพื่อการท างานให้ดีขึ้น (ข้อ18) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.53 
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ตารางที่  4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการและการด าเนินการ 
การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม ด้านการส่งเสริมให้มีการทดลอง 

 

องค์ประกอบด้านการส่งเสริมให้มีการทดลอง 
(กระบวนการและการด าเนินการการเรยีนรู้ที่เป็นรูปธรรม) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ ล าดับ 

19. องค์การมีการทดลองแนวทางการท างานใหม่ๆ 
อยู่เสมอ 

2.81 .788 ปานกลาง 3 

20. องค์การมีการทดลองน าเสนอสินค้าหรือบริการแบบ
ใหม่ๆอยู่เสมอ 

2.90 .782 ปานกลาง 1 

21. องค์การมีกระบวนการที่เป็นทางการที่จะก่อให้เกิด
การทดลองและประเมินผลการทดลองแนวคิดใหม่  

2.75 .755 ปานกลาง 4 

22. เมื่อมีการทดลองแนวคิดใหม่ๆ องค์การมักจะมีการ
ท าต้นแบบ (Prototypes), มีโครงการสถานการณ์
จ าลอง(Simulations) 

2.85 .754 ปานกลาง 2 

รวม 2.83 .669 ปานกลาง - 

 
จากตารางที่ 4.7 ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) ด้านการส่งเสริมให้มีการทดลอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.75 – 2.90 โดยมีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 2.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุก
ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ องค์การมีการทดลองน าเสนอสินค้าหรือบริการแบบใหม่ๆอยู่เสมอ  
(ข้อ20) มีค่าเฉลี่ย 2.90 รองลงมา คือ เมื่อมีการทดลองแนวคิดใหม่ๆ องค์การมักจะมีการท าต้นแบบ 
(Prototypes), มีโครงการสถานการณ์จ าลอง (Simulations) (ข้อ22) มีค่าเฉลี่ย 2.85 และองค์การมี
การทดลองแนวทางการท างานใหม่ๆอยู่เสมอ (ข้อ19) มีค่าเฉลี่ย 2.81 ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ องค์การมีกระบวนการที่เป็นทางการที่จะก่อให้เกิดการทดลองและประเมินผลการทดลองแนวคิด
ใหม่ (ข้อ21) มีค่าเฉลี่ย 2.75 
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ตารางที่  4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการและการด าเนินการ 
การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม ด้านการส่งเสริมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
องค์ประกอบด้านการส่งเสริมให้มี 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(กระบวนการและการด าเนินการการเรยีนรู้ที่เป็นรูปธรรม) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ ล าดับ 

23. องค์การมีการเก็บข้อมูลแนวโน้มทางเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นระบบและสม่ าเสมอ 

2.98 .811 ปานกลาง 2 

24. องค์การมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งขันเป็น
ระบบและสม่ าเสมอ 

2.94 .845 ปานกลาง 3 

25. องค์การมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับลูกค้า
เป็นระบบและสม่ าเสมอ 

3.08 .834 สูง 1 

26. องค์การมีการเก็บข้อมูลแนวโน้มทางเทคโนโลยี
เป็นระบบและสม่ าเสมอ 

2.93 .848 ปานกลาง 4 

27. องค์การมักจะเปรียบเทียบการด าเนินงานของ
ตนเองกับคู่แข่งขันอย่างสม่ าเสมอ 

2.98 .797 ปานกลาง 2 

28. องค์การมักจะเปรียบเทียบการด าเนินงานของ
ตนเองกับองค์การชั้นน าอย่างสม่ าเสมอ 

2.92 .827 ปานกลาง 5 

รวม 2.97 .723 ปานกลาง - 

 
จากตารางที่ 4.8 ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) ด้านการส่งเสริมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.92 – 3.08 โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 2.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ องค์การมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ (ข้อ25) อยู่ใน
ระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.08  รองลงมา คือ องค์การมีการเก็บข้อมูลแนวโน้มทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ (ข้อ23) และองค์การมักจะเปรียบเทียบการด าเนินงานของตนเองกับคู่
แข่งขันอย่างสม่ าเสมอ (ข้อ27) ทั้งสองข้ออยู่ในระดับปานกลาง และมีค่าเฉลี่ย 2.98 เท่ากัน องค์การมี
การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งขันเป็นอย่างระบบและสม่ าเสมอ (ข้อ24) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
2.94  และองค์การมีการเก็บข้อมูลแนวโน้มทางเทคโนโลยีเป็นระบบและสม่ าเสมอ (ข้อ 26) อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.93  ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์การมักจะเปรียบเทียบการ
ด าเนินงานของตนเองกับองค์การชั้นน าอย่างสม่ าเสมอ (ข้อ28) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.92 
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ตารางที่  4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการและการด าเนินการ 
การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม ด้านการส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ 

 

องค์ประกอบด้านการส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ 
 (กระบวนการและการด าเนินการการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ ล าดับ 

29. องค์การส่งเสริมให้มีการน าเอาข้อมูลที่ได้จากการ
จัดเก็บมาท าการวิเคราะห์และอภิปราย 

2.94 .798 ปานกลาง 1 

30. องค์การส่ งเสริม ให้มีการอภิ ปรายแลกเปลี่ ยน
ความเห็นที่ขัดแย้งกันและน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ เป็น
ประโยชน์ 

2.82 .799 ปานกลาง 3 

31. เมื่อมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นจะได้
บทสรุปที่ไม่คลุมเครือ และพยายามหาทางออกที่
สร้างสรรค์ 

2.85 .820 ปานกลาง 2 

32. แม้ผลการอภิปรายจะได้ข้อยุติที่ดีแล้ว แต่องค์การก็
หมั่นกลับมาทบทวนเพ่ือปรับปรุงข้อยุตินี้ให้ดียิ่งขึ้น 

2.79 .829 ปานกลาง 4 

33. องค์การมักจะมีการน าเสนอและจัดอภิปรายถึง
ปัจจัย ตัวแปร สมมติฐานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจ 

2.78 .798 ปานกลาง 5 

รวม 2.84 .705 ปานกลาง - 

 
จากตารางที่ 4.9 ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) ด้านการส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.78 – 2.94 โดยมีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 2.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุก
ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ องค์การส่งเสริมให้มีการน าเอาข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บมาท าการ
วิเคราะห์และอภิปราย (ข้อ29) มีค่าเฉลี่ย 2.94  รองลงมา คือ เมื่อมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความเห็นจะได้บทสรุปที่ไม่คลุมเครือและพยายามหาทางออกที่สร้างสรรค์ (ข้อ31) มีค่าเฉลี่ย 2.85 
องค์การส่งเสริมให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นที่ขัดแย้งกันและน าไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์  
(ข้อ30) มีค่าเฉลี่ย 2.82 และแม้ผลการอภิปรายจะได้ข้อยุติที่ดีแล้ว แต่องค์การก็หมั่นกลับมาทบทวน
เพ่ือปรับปรุงข้อยุตินี้ให้ดียิ่งขึ้น (ข้อ32) มีค่าเฉลี่ย 2.79 ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์การ
มักจะมีการน าเสนอและจัดอภิปรายถึงปัจจัย ตัวแปร สมมติฐานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ 
(ข้อ33) มีค่าเฉลี่ย 2.78 
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการและการด าเนินการ 
การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม ด้านการส่งเสริมให้มีการศึกษาฝึกอบรม 

 
องค์ประกอบด้านการส่งเสริมให้มีการศึกษา

ฝึกอบรม 
 (กระบวนการและการด าเนินการการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ ล าดับ 

34. องค์การจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานใหม่อย่าง
เพียงพอต่อการท างานท่ีดี 

3.00 .892 ปานกลาง 2 

35. องค์การจัดการฝึกอบรมเมื่อบุคคลถูกปรับไปสู่
ต าแหน่งใหม่ 

2.99 .908 ปานกลาง 3 

36. องค์การจัดการฝึกอบรมเมื่อมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น เช่น 
ความรู้ เทคโนโลยี กฎหมาย เป็นต้น 

3.00 .897 ปานกลาง 2 

37. องค์การถือว่าการฝึกอบรมและการพัฒนาเปน็สิ่งมี
คุณค่าเป็นการลงทุนระยะยาวขององค์การ 

3.08 .883 สูง 1 

38. องค์การมีการจัดสรรเวลาให้กับกิจกรรมการ
ฝึกอบรมและการพัฒ นาแก่พนั กงานอย่ าง
เหมาะสม 

2.91 .898 ปานกลาง 4 

รวม 3.00 .802 ปานกลาง - 

 
ตารางที่ 4.10 ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) ด้านการส่งเสริมให้มีการศึกษาฝึกอบรม ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.91 – 3.08 โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.00  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ องค์การถือว่าการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นสิ่งมีคุณค่า เป็นการลงทุนระยะยาวขององค์การ 
(ข้อ37) อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.08  รองลงมา คือ องค์การจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานใหม่อย่าง
เพียงพอต่อการท างานที่ดี (ข้อ34) และองค์การจัดการฝึกอบรมเมื่อมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น เช่น ความรู้ 
เทคโนโลยี กฎหมาย เป็นต้น (ข้อ36) ทั้งสองข้ออยู่ในระดับปานกลาง และมีค่าเฉลี่ย 3.00 เท่ากัน 
และองค์การจัดการฝึกอบรมเมื่อบุคคลถูกปรับไปสู่ต าแหน่งใหม่ (ข้อ35) อยู่ในระดับปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ย 2.99 ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์การมีการจัดสรรเวลาให้กับกิจกรรมการ
ฝึกอบรมและพัฒนาแก่พนักงานอย่างเหมาะสม (ข้อ38) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.91 
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ตารางที่  4.11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการและการด าเนิน 
การการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม ด้านการส่งเสริมให้มีการถ่ายโอนข้อมูล 

 

องค์ประกอบด้านการส่งเสริมให้มีการถ่ายโอนข้อมลู 
 (กระบวนการและการด าเนินการการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ ล าดับ 

39. องค์การมีโอกาสประชุมและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
จากส่วนงานอ่ืนในองค์การ 

2.82 .844 ปานกลาง 3 

40. องค์การมีโอกาสประชุมและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกองค์การ 

2.73 .849 ปานกลาง 4 

41. องค์การมีโอกาสประชุมและเรียนรู้จากลูกค้าและ
ผู้รับบริการ 

2.72 .839 ปานกลาง 5 

42. องค์การมีโอกาสประชุมและเรียนรู้จากคู่ค้า 2.68 .846 ปานกลาง 6 

43. องค์การมักจะมีการเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลกัน
เป็นเครือข่ายระหว่างผู้เช่ียวชาญภายในองค์การ 

2.84 .802 ปานกลาง 2 

44. องค์การมักจะมีการเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลกัน
เป็น เครือข่ายกับบรรดาผู้ เ ช่ียวชาญภายนอก
องค์การ 

2.68 .811 ปานกลาง 6 

45. องค์การมีการสื่อสารความรู้ใหม่ๆให้กับบุคคลที่มี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ข้อมูลนั้นๆด้วยความรวดเรว็ 

2.73 .861 ปานกลาง 4 

46. องค์การมีการติดตามประเมินผลและการทบทวน
หลังปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

2.87 .800 ปานกลาง 1 

รวม 2.76 .704 ปานกลาง - 

 
จากตารางที่ 4.11 ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) ด้านการส่งเสริมให้มีการถ่ายโอนข้อมูล ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.68 – 2.87 โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 2.76 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปาน
กลางทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ องค์การมีการติดตามประเมินผลและการทบทวนหลัง
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ (ข้อ46) มีค่าเฉลี่ย 2.87  รองลงมา คือ องค์การมักจะมีการเผยแพร่และ
แบ่งปันข้อมูลกันเป็นเครือข่ายระหว่างผู้เชี่ยวชาญภายในองค์การ (ข้อ43) มีค่าเฉลี่ย 2.84 องค์การมี
โอกาสได้ประชุมและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากส่วนงานอ่ืนในองค์การ (ข้อ39) มีค่าเฉลี่ย 2.82  
องค์การมีโอกาสประชุมและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์การ (ข้อ40) และองค์การมีการสื่อสาร
ความรู้ใหม่ๆให้กับบุคคลที่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลนั้นๆด้วยความรวดเร็ว (ข้อ45) ทั้งสองข้อมี
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ค่าเฉลี่ย 2.73 เท่ากัน และองค์การมีโอกาสประชุมและเรียนรู้จากลูกค้าและผู้รับบริการ (ข้อ41)  
มีค่าเฉลี่ย 2.72 ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์การมีโอกาสประชุมและเรียนรู้จาก 
คู่ค้า (ข้อ42) และองค์การมักจะมีการเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลกันเป็นเครือข่ายกับบรรดา
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์การ (ข้อ44) ทั้งสองข้อมีค่าเฉลี่ย 2.68 เท่ากัน 

 
ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านพฤติกรรมของผู้น าที่กระตุ้นการเรียนรู้ 

 

องค์ประกอบด้านพฤติกรรมของผู้น า 
ที่กระตุ้นการเรียนรู ้

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ ล าดับ 

47. ผู้บริหารมักจะกระตุ้นเชิญชวนให้คนแสดงความ
คิดเห็นเมื่อมีการอภิปราย และแลกเปลี่ยนข้อมูล 

2.93 .849 ปานกลาง 1 

48. ผู้บริหารพร้อมที่จะเปิดใจยอมรับขีดจ ากัดด้าน
ความสามารถของตนในด้านความรู้และความ
ช านาญการท างาน 

2.84 .882 ปานกลาง 4 

49. ผู้บริหารเป็นผู้ตั้ งค าถามที่ดี เพื่ อหาทางออกที่
สร้างสรรค์ 

2.89 .861 ปานกลาง 3 

50. ผู้บริหารเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยความตั้งใจ 2.91 .840 ปานกลาง 2 

51. ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมมุมมองที่หลากหลาย 2.83 .889 ปานกลาง 5 

52. ผู้บริหารจัดให้มีเวลา ทรัพยากร และสถานท่ี เพื่อให้
มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสิ่งท้าทายที่มีต่อ
องค์การ 

2.74 .832 ปานกลาง 8 

53. ผู้บริหารจัดให้มีเวลา ทรัพยากร และสถานท่ี เพื่อให้
มีการสะท้อนและปรับปรุงผลการท างานท่ีผ่านมา 

2.76 .860 ปานกลาง 7 

54. ผู้บริหารเปิดใจกว้างยอมรับมุมมองอื่นๆที่แตกต่าง
จากตนเอง 

2.82 .918 ปานกลาง 6 

รวม 2.84 .772 ปานกลาง - 

 
จากตารางที่ 4.12 ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) ด้านพฤติกรรมของผู้น าที่กระตุ้นการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.74 – 2.93 โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 2.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปาน
กลางทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารมักจะกระตุ้นเชิญชวนให้คนแสดงความคิดเห็นเมื่อมี
การอภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูล (ข้อ47) มีค่าเฉลี่ย 2.93 รองลงมา คือ ผู้บริหารเป็นผู้ฟังที่ดีด้วย
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ความตั้งใจ (ข้อ50) มีค่าเฉลี่ย 2.91 ผู้บริหารเป็นผู้ตั้งค าถามที่ดีเพ่ือหาทางออกที่สร้างสรรค์ (ข้อ49)  
มีค่าเฉลี่ย 2.89 ผู้บริหารพร้อมที่จะเปิดใจยอมรับขีดจ ากัดด้านความสามารถของตนในด้านความรู้
และความช านาญการท างาน (ข้อ48) มีค่าเฉลี่ย 2.84 ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมมุมมองที่
หลากหลาย (ข้อ51) มีค่าเฉลี่ย 2.83 ผู้บริหารเปิดใจกว้างยอมรับมุมมองอ่ืนๆที่แตกต่างจากตนเอง(ข้อ
54) มีค่าเฉลี่ย 2.82 ผู้บริหารจัดให้มีเวลา ทรัพยากร และสถานที่ เพ่ือให้มีการสะท้อนและปรับปรุง
ผลการท างานที่ผ่านมา (ข้อ53) มีค่าเฉลี่ย 2.76 ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารจัดให้มี
เวลา ทรัพยากร และสถานที่ เพ่ือให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสิ่งท้าทายที่มีต่อองค์การ  
(ข้อ52) มีค่าเฉลี่ย 2.74 เท่ากัน 
 
 จากผลการวิเคราะห์ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) จ าแนกตามแต่ละองค์ประกอบ สามารถสรุปคะแนนความคิดเห็นได้ดังตารางที่ 4.13 

 
ตารางท่ี 4.13 แสดงระดับความคิดเห็นจ าแนกตามองค์ประกอบและข้อค าถาม 

 

ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

1. ในองค์การแห่งนี้คุณสามารถ
พูดในสิ่งที่คุณคิดได้ โดยไม่ต้อง
วิตกกังวล 

12.93 40.11 40.90 6.07 2.60 .789 
ปาน
กลาง 

2. ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ยอมรับ
ได้ในองค์การ 

17.94 53.56 25.363 3.17 2.86 .736 
ปาน
กลาง 

3. การพูดถึงปัญหาและการแสดง
ความไม่เห็นด้วยถือเป็นเรื่องที่
ยอมรับกันได้ในองค์การแห่งน้ี 

17.15 47.23 32.45 3.17 2.78 .760 
ปาน
กลาง 

4. บุคลากรในองค์การมีความ
กระตือรือร้นที่จะแบ่งปันข้อมูล
การท างานท่ีได้ผลและไม่ได้ผล 

25.07 48.02 25.33 1.58 2.97 .753 
ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงระดับความคิดเห็นจ าแนกตามองค์ประกอบและข้อค าถาม (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

5. การเปิดเผย วิเคราะห์ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันถือเป็น
ปัจจัยที่ท าให้มีความก้าวหน้า
ในองค์การแห่งน้ี 

50.66 34.83 12.14 2.37 3.34 .781 สูง 

6. องค์การเปิดรับความคิดเห็นที่
แตกต่าง 

23.22 49.87 21.90 5.01 2.91 .804 
ปาน
กลาง 

7. ความคิดเห็นที่ ไม่ เหมือนคน
ส่วนใหญ่ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
ส าหรับองค์การแห่งน้ี 

15.04 43.27 35.62 6.07 2.67 .802 
ปาน
กลาง 

8. มีการจัดการกับความคิดเห็นที่
แตกต่ า งโดยกระบ วน การ
ท างานเป็นกลุ่มมากกว่าเป็น
เรื่องส่วนตัว 

20.32 52.51 24.27 2.90 2.90 .744 
ปาน
กลาง 

9. บุคลากรในองค์การมีจิตใจที่
เปิดกว้างต่อแนวทางใหม่ๆที่จะ
น ามาสู่ความส าเร็จของงาน 

20.05 50.92 25.33 3.69 2.87 .766 
ปาน
กลาง 

10. ในองค์การแห่งนี้ผู้คนให้คุณค่า
ความส าคัญกับความคิดใหม่ๆ 

23.22 48.81 24.01 3.96 2.91 .790 
ปาน
กลาง 

11. บุคลากรในองค์การมีความ
สนใจแนวทางใหม่ๆที่สามารถ
น ามาใช้เพื่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน 

26.39 48.55 24.27 0.79 3.01 .735 สูง 

12. บุคลากรในองค์การมีความ
พร้อมที่จะทดลองแนวคิดและ
แนวทางการท างานท่ีดีกว่าเดิม 

26.39 42.74 29.02 1.85 2.94 .791 
ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงระดับความคิดเห็นจ าแนกตามองค์ประกอบและข้อค าถาม (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

13. บุคลากรในองค์การมีความ
กระตือรือร้นที่จะน าแนวคิด
แนวทางใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุง
คุณภาพในการท างาน 

24.27 46.97 26.65 2.11 2.93 .769 
ปาน
กลาง 

14. บุคลากรในองค์การนี้ไม่ได้อยู่
ภายใต้สภาวะความเครยีด หรือ 
กดดันเกินไปจนไม่มี เวลามา
หารือกัน 

17.68 46.70 27.44 8.18 2.74 .844 
ปาน
กลาง 

15. ถึงแม้จะท างานหนักเต็มที่ คน
ในองค์ ก ารก็ ยั งห า เวล าม า
ทบทวนการท างานท่ีผ่านมา 

12.14 49.34 29.82 8.71 2.65 .804 
ปาน
กลาง 

16. บุคลากรในองค์การพร้อมที่จะ
ลงทุนสละเวลาเพื่อมาหารือ
การปรับปรุงการท างาน 

13.98 48.55 29.29 8.18 2.68 .813 
ปาน
กลาง 

17. บุคลากรในองค์การไม่มีข้ออ้าง
เรื่อง “ไม่มีเวลา” ที่จะมาคิด
วิ เคราะห์  (Reflection) เพื่ อ
ปรับปรุงงาน 

12.40 48.02 34.04 5.54 2.67 .762 
ปาน
กลาง 

18. องค์การมีการจัดตารางเวลาให้
บุคลากรได้มีเวลามาพิจารณา
เพื่อการท างานให้ดีขึ้น 

10.03 41.69 39.05 9.23 2.53 .798 
ปาน
กลาง 

19. องค์ ก ารมี ก ารทดลองแน ว
ทางการท างานใหม่ๆอยู่เสมอ 

18.47 48.55 28.23 4.75 2.81 .788 
ปาน
กลาง 

20. องค์การมีการทดลองน าเสนอ
สินค้าหรือบริการแบบใหม่ๆอยู่
เสมอ 

22.16 49.08 25.07 3.69 2.90 .782 
ปาน
กลาง 

 
 



 127 

ตารางท่ี 4.13 แสดงระดับความคิดเห็นจ าแนกตามองค์ประกอบและข้อค าถาม (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

21. องค์การมีกระบวนการที่ เป็น
ทางการที่ จะก่อ ให้ เกิ ดการ
ทดลองและประเมินผลการ
ทดลองแนวคิดใหม่  

13.98 51.98 29.02 5.01 2.75 .755 
ปาน
กลาง 

22. เมื่อมีการทดลองแนวคิดใหม่ๆ 
องค์การมักจะมีการท าต้นแบบ 
(Prototypes) , มี โ ค ร ง ก า ร
สถานการณ์จ าลอง 

18.21 51.98 26.12 3.69 2.85 .754 
ปาน
กลาง 

23. อ งค์ ก า ร มี ก า ร เก็ บ ข้ อ มู ล
แนวโน้มทางเศรษฐกิจและ
สังคมเป็นระบบและสม่ าเสมอ 

26.65 49.34 19.00 5.01 2.98 .811 
ปาน
กลาง 

24. อ งค์ ก า ร มี ก า ร เก็ บ ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับคู่แข่งขันเป็นระบบและ
สม่ าเสมอ 

27.18 45.91 21.11 5.80 2.94 .845 
ปาน
กลาง 

25. อ งค์ ก า ร มี ก า ร เก็ บ ข้ อ มู ล
เกี่ ยวกับ เกี่ ยวกับลูกค้ าเป็ น
ระบบและสม่ าเสมอ 

34.30 43.54 17.68 4.49 3.08 .834 สูง 

26. อ งค์ ก า ร มี ก า ร เก็ บ ข้ อ มู ล
แนวโน้มทางเทคโนโลยี เป็น
ระบบและสม่ าเสมอ 

27.18 43.54 24.01 5.28 2.93 .848 
ปาน
กลาง 

27. องค์การมักจะเปรียบเทียบการ
ด า เนินงานของตนเองกับคู่
แข่งขันอย่างสม่ าเสมอ 

26.91 47.76 21.64 3.69 2.98 .797 
ปาน
กลาง 

28. องค์การมักจะเปรียบเทียบการ
ด า เนิ น งาน ขอ งต น เอ งกั บ
องค์การชั้นน าอย่างสม่ าเสมอ 

25.86 45.38 24.01 4.75 2.92 .827 
ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงระดับความคิดเห็นจ าแนกตามองค์ประกอบและข้อค าถาม (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

29. องค์การส่งเสริมให้มีการน าเอา
ข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บมาท า
การวิเคราะห์และอภิปราย 

25.33 47.23 23.75 3.69 2.94 .798 
ปาน
กลาง 

30. อ งค์ ก า ร ส่ ง เส ริ ม ให้ มี ก า ร
อภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น
ที่ขัดแย้งกันและน าไปสู่ผลลัพธ์
ที่เป็นประโยชน์ 

19.53 47.23 28.50 4.75 2.82 .799 
ปาน
กลาง 

31. เมื่อมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความเห็นจะได้บทสรุปที่ ไม่
คลุมเครือ และพยายามหาทาง
ออกท่ีสร้างสรรค์ 

21.37 48.02 24.80 5.80 2.85 .820 
ปาน
กลาง 

32. แม้ผลการอภิปรายจะได้ข้อยุติ
ที่ ดี แล้ ว  แต่ อ งค์ ก ารก็หมั่ น
กลับมาทบทวนเพื่อปรับปรุงข้อ
ยุตินี้ให้ดียิ่งขึ้น 

19.53 46.97 26.91 6.60 2.79 .829 
ปาน
กลาง 

33. องค์การมักจะมีการน าเสนอ
และจัดอภิปรายถึงปัจจัย ตัว
แปร สมมติฐานที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจ 

17.41 49.34 27.70 5.54 2.78 .798 
ปาน
กลาง 

34. องค์การจัดให้มีการฝึกอบรม
พนักงานใหม่อย่างเพียงพอต่อ
การท างานท่ีดี 

34.04 37.99 22.16 5.80 3.00 .892 
ปาน
กลาง 

35. องค์การจัดการฝึกอบรมเมื่อ
บุคคลถูกปรับไปสู่ต าแหน่งใหม่ 

33.25 40.63 18.47 7.65 2.99 .908 
ปาน
กลาง 

36. องค์การจัดการฝึกอบรมเมื่อมี
สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น เช่น ความรู้ 
เทคโนโลยี กฎหมาย เป็นต้น 

33.51 39.58 20.32 6.60 3.00 .897 
ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงระดับความคิดเห็นจ าแนกตามองค์ประกอบและข้อค าถาม (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

37. องค์การถือว่าการฝึกอบรมและ
การพัฒนาเป็นสิ่งมคีุณค่าเป็น
การลงทุนระยะยาวของ
องค์การ 

36.94 40.63 16.09 6.33 3.08 .883 สูง 

38. องค์การมีการจัดสรรเวลาให้กับ
กิจกรรมการฝึกอบรมและการ
พั ฒ น าแ ก่ พ นั ก งาน อ ย่ า ง
เหมาะสม 

28.76 40.90 22.96 7.39 2.91 .898 
ปาน
กลาง 

39. องค์การมีโอกาสประชุมและ
เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญจากส่วน
งานอ่ืนในองค์การ 

21.11 46.17 25.86 6.86 2.82 .844 
ปาน
กลาง 

40. องค์การมีโอกาสประชุมและ
เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญภายนอก
องค์การ 

18.47 43.80 30.08 7.65 2.73 .849 
ปาน
กลาง 

41. องค์การมีโอกาสประชุมและ
เรี ย น รู้ จ ากลู กค้ าและผู้ รั บ 
บริการ 

16.62 47.23 27.70 8.44 2.72 .839 
ปาน
กลาง 

42. องค์การมีโอกาสประชุมและ
เรียนรู้จากคู่ค้า 

15.83 45.12 30.08 8.97 2.68 .846 
ปาน
กลาง 

43. องค์การมักจะมีการเผยแพร่
แล ะแบ่ งปั น ข้ อมู ล กั น เป็ น
เครือข่ายระหว่างผู้เช่ียวชาญ
ภายในองค์การ 

20.05 49.08 25.59 5.28 2.84 .802 
ปาน
กลาง 

44. องค์การมักจะมีการเผยแพร่
แล ะแบ่ งปั น ข้ อมู ล กั น เป็ น
เครือข่ายกับบรรดาผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกองค์การ 

14.25 47.23 30.87 7.65 2.68 .811 
ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงระดับความคิดเห็นจ าแนกตามองค์ประกอบและข้อค าถาม (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

45. องค์การมีการสื่อสารความรู้
ใหม่ๆให้กับบุคคลที่มี ความ
จ าเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลนั้นๆ
ด้วยความรวดเร็ว 

18.73 44.33 28.50 8.44 2.73 .861 
ปาน
กลาง 

46. องค์การติดตามประเมินผลและ
การทบทวนหลังปฏิบัติ งาน
อย่างสม่ าเสมอ 

19.79 53.30 20.58 6.33 2.87 .800 
ปาน
กลาง 

47. ผู้บริหารมักจะกระตุ้นเชิญชวน
ให้คนแสดงความคิดเห็นเมื่อมี
การอภิปราย และแลก เปลี่ยน
ข้อมูล 

26.39 46.70 20.58 6.33 2.93 .849 
ปาน
กลาง 

48. ผู้ บ ริห ารพ ร้อมที่ จะ เปิ ด ใจ
ยอมรับขีดจ ากัดด้ านความ 
สามารถของตนในด้านความรู้
และความช านาญการท างาน 

23.48 46.17 21.64 8.71 2.84 .882 
ปาน
กลาง 

49. ผู้บริหารเป็นผู้ตั้งค าถามที่ดีเพื่อ
หาทางออกท่ีสร้างสรรค์ 

24.27 47.76 20.32 7.65 2.89 .861 
ปาน
กลาง 

50. ผู้บริหารเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยความ
ตั้งใจ 

23.75 50.13 19.00 7.12 2.91 .840 
ปาน
กลาง 

51. ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสรมิ
มุมมองที่หลากหลาย 

23.48 45.38 22.16 8.97 2.83 .889 
ปาน
กลาง 

52. ผู้บริหารจัดใหม้ีเวลา ทรัพยากร 
และสถานท่ี เพื่อให้มีการ
วิเคราะหป์ระเด็นปญัหาและสิ่ง
ท้าทายที่มีต่อองค์การ 

17.15 46.97 28.23 7.65 2.74 .832 
ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงระดับความคิดเห็นจ าแนกตามองค์ประกอบและข้อค าถาม (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

53. ผู้บริหารจัดใหม้ีเวลา ทรัพยากร 
และสถานท่ี เพื่อให้มีการ
สะท้อนและปรับปรุงผลการ
ท างานท่ีผ่านมา 

18.73 47.23 25.07 8.97 2.76 .860 
ปาน
กลาง 

54. ผู้บริหารเปิดใจกว้างยอมรับ
มุมมองอื่นๆที่ แตกต่ างจาก
ตนเอง 

23.75 45.12 20.32 10.82 2.82 .918 
ปาน
กลาง 

 
 

 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 
การวิเคราะห์ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้างกับผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 6 คน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการ
สั มภ าษ ณ์ ม าสรุป วิ เค ราะห์ เป็ นปั จจั ยที่ ส นั บ สนุ น ต่ อการ เป็ น องค์ ก ารแห่ งการ เรี ยน รู้  

ซึ่งประกอบด้วย 6 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์  2) ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ  

3)ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคคลและทีมงาน 5) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม

และบรรยากาศองค์การ และ 6) ปัจจัยด้านการจูงใจ โดยมีรายละเอียดในแต่ละปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 

 ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ 
 “วิสัยทัศน์ของแบงค์มุ่งพัฒนาให้องค์การและบุคลากรมีคุณภาพสูงสุด มองว่าพนักงานเป็นส่วน

หนึ่งที่มีความส าคัญต่อองค์การ รวมถึงมุ่งพัฒนาให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นสากล ก้าวทันกับการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม”              

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 1) 
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“วิสัยทัศน์ระดับองค์การจะถ่ายทอดมายังหน่วยงานต่างๆ โดยแต่ละหน่วยงานก็จะมี
วิสัยทัศน์ไม่เหมือนกัน อย่างในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ประธานหรือคณะกรรมการบริหารก็จะนัด
ประชุมกับผู้บริหารทั้ งหมด เพ่ือเน้นย้ าถึงวิสัยทัศน์และบอกว่ากลยุทธ์ของปีนี้ เป็นอย่างไร  
ซึ่งกลยุทธ์ก็จะเปลี่ยนไปตามโลก จากนั้นผู้บริหารก็มาถ่ายทอดต่อให้กับพนักงาน” 

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 2) 
“ถ้าเป็นกลยุทธ์ในระดับหน่วยงาน พนักงานจะมีส่วนร่วมในการร่วมก าหนดกลยุทธ์ โดยจะมี

การสร้างทีมขึ้นมาเพ่ือเป็นตัวแทนของพนักงาน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น Team Lead พนักงานที่เป็น 
High Potential หรือพนักงานทั่วไป และผู้บริหารของหน่วยงานนั้น มาร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) จากนั้นก็น าเสนอผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการใหญ่ตามล าดับ” 

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 3) 
“พนักงานมีส่วนร่วมในท าแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเป็นการวางแผน

ร่วมกันระหว่าง Head กับ Staff เพ่ือสร้าง Commitment ร่วมกัน”    
(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 4) 

“แบงค์มีนโยบายและข้อก าหนดชัดเจนว่า ในแต่ละปีหัวหน้าต้องประเมินผลลูกน้องของ
ตนเอง แล้วดูว่าลูกน้องต้องพัฒนาหรือต้อง Training อะไรบ้าง โดยพนักงานทุกคนจะต้องได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง”                

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 5) 
“Bangkok Bank InnoHub เป็นโครงการที่ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ เนสท์ บริษัทพันธมิตร 

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการลงทุนสรรหา โดยร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาบริษัท Start Up 
กลุ่มฟินเทค(FinTech : Financial Technology ที่จะเป็นส่วนส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
ธุรกิจการเงินในอนาคตของไทย และ InnoHub ยังตอบสนองต่อนโยบายพัฒนาประเทศ 4.0 ของ
รัฐบาล อันนี้ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ส าคัญของแบงค์ ที่ท าให้เรามีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิม
มากขึ้น เพราะหากเราไม่ปรับตัวปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปตามโลก เราก็จะล้าหลัง”  

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 6) 
 

จากบทสัมภาษณ์ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์สามารถสรุปได้ว่า ธนาคารกรุงเทพได้มีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ตอนหนึ่งที่เกี่ยวกับพนักงานไว้ว่า ธนาคารมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสูงสุด 
โดยมองว่าพนักงานเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญกับองค์การ ธนาคารจึงมีการก าหนดนโยบายที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ก าหนดว่าพนักงานทุกคนจะต้องไปรับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เป็นต้น ซึ่งวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของธนาคารกรุงเทพจะมีการถ่ายทอด
จากคณะกรรมการบริหารมาสู่ผู้บริหารและพนักงานในทุกๆปี โดยกลยุทธ์ของธนาคารจะมีการ
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ทบทวนและปรับเปลี่ยนทุกปี เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม อย่างเช่นใน
ปัจจุบันเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทส าหรับในธุรกิจทางด้านการเงินมากขึ้น ธนาคารกรุงเทพจึงได้มี
การปรับเปลี่ยนและน าเทคโนโลยีหลายอย่างเข้ามาใช้ เพ่ือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับธนาคาร และส าหรับกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน พนักงานจะมีส่วนในการวางแผนและก าหนดกล
ยุทธ์ของหน่วยงานร่วมกันกับผู้บริหารของหน่วยงานนั้น เช่น การจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกัน เป็นต้น 
 

 ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ 
“โครงสร้างองค์การของแบงค์ค่อนข้างจะ Flat มีระดับชั้นบังคับบัญชาไม่เยอะ มีแค่ 3 ระดับ 

คือ Head รองลงมาเป็น Team Lead แล้วก็ Staffs”              
(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 1) 

“แบงค์มีโครงสร้างองค์การที่ไม่ซับซ้อน ไม่ได้มีเป็นชั้นชั้นเยอะแบบราชการ ซึ่งแบบนี้มันท า
ให้หัวหน้ากับลูกน้องใกล้ชิดกัน” 

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 2) 
“โครงสร้างแบบนี้ดี ชั้นมีไม่เยอะ เราได้ใกล้ชิดกับลูกน้องเพราะว่าจ านวนลูกน้องภายใต้การ

ดูแลมีไม่มาก การ Coaching ก็ท าได้ง่าย ทั่วถึงมากขึ้น” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 3) 

“มีชั้นบังคับบัญชาไม่มาก ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการ Coaching ได้ง่าย อย่างในแผนกของ 
Sale ก็จะมี Team Lead คอย Coaching คอยให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆให้กับ Staffs 
ของตนเสมอ”    

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 4) 
“เนื่องจากระดับชั้นมีไม่มาก ท าให้เวลาข้างบนมอบนโยบายอะไรมา มันทั่วถึง ด้วยโครงสร้าง

แบบนี้มันเหมือนเป็นตัวบังคับให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้ เพราะธนาคารจะเป็นผู้ก าหนดว่าพนักงาน
ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง เพ่ือให้ก้าวทันโลก อย่างเช่นในปีนี้เรื่องอะไรก าลังมา 4.0 คืออะไร ฟินเทคคือ
อะไร มีบทบาทและกระทบกับแบงค์ยังไง พนักงานจ าเป็นต้องรู้ เพราะเรื่องพวกนี้ส าคัญ ทางบอร์ด
เห็นแล้วว่ามันส าคัญ ซึ่งบางทีหากไม่มีนโยบายหรือกิจกรรม ค าสั่งต่างๆลงมา ตัวหัวหน้าก็อาจจะไม่ได้
ไปบรีฟลูกน้องให้ศึกษา”                

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 5) 
“การท างานของเราไม่ได้จบในฝ่ายเดียว มันต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ

อยู่ตลอดเวลา บางโครงการก็เลือกเอาคนจากหน่วยงานต่างๆมารวมกัน เพราะต้องใช้องค์ความรู้จาก
หลายฝ่าย ท าให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน” 

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 6) 
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จากบทสัมภาษณ์ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การสามารถสรุปได้ว่า ธนาคารกรุงเทพมีโครงสร้าง
องค์การแบบแบนราบ (Flat Organization) มีสายบังคับบัญชาไม่ซับซ้อน กล่าวคือ มี 3 ระดับชั้น 
ได้แก่ Head, Team Lead และ Staff  นอกจากนี้หน่วยงานในธนาคารแต่ละหน่วยงานมีการท างาน
ที่เชื่อมโยงกัน มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานอยู่เสมอ ดังนั้นจึงมีการวางโครงสร้างใน
ลักษณะทีมข้ามสายงาน (Cross Functional Team) และด้วยโครงสร้างองค์การที่มีระดับชั้นการ
บังคับบัญชาไม่ซับซ้อน ท าให้สนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานได้อย่างเต็มที่ เช่น การที่ Team Lead 
ท าการ Coaching ให้กับ Staff ของตนอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากมีลูกน้องภายใต้บังคับบัญชาไม่เยอะ 
ท าให้การ Coaching ทั่วถึง เป็นต้น 

 
 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

“ทางธนาคารมี IT เป็นของเราเอง ซึ่งเป็นข้อดี คือ เขาเข้าใจ User เวลาเกิดปัญหาก็สามารถ
จัดการได้ทันที อีกทั้งข้อมูลต่างๆก็ยังเป็นความลับไม่รั่วไหลออกนอกองค์การ แบงค์มีระบบ Intranet 
พนักงานทุกคนจะมี Username เป็นของตนเอง ส าหรับใช้ Login ในแต่ละเครื่อง สามารถเข้าเว็บ
ต่างๆของแบงค์ได้ อย่าง BBL Connect ก็จะมีข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งการ
ทีม่ีเทคโนโลยีท าให้เวลาเราอยากรู้อะไร เราสามารถหาข้อมูลได้ มีช่องทางให้สืบค้น ”  

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 1) 
“แบงค์มีระบบ MIS (Management Information System) เป็นระบบที่รวบรวมจัดเก็บข้อมูลทั้ง

จากภายในและภายนอกองค์กร ส่วนถ้าเป็นข้อมูลพนักงานก็จะมีระบบ HRIS รวบรวมไว้ โดยข้อมูล
พนักงาน ถ้าใครมี Intranet ก็สามารถค้นหาเบอร์โทร หรือ อีเมลล์ได้ เพียงแค่พิมพ์ชื่อลงไป ท าให้
ติดต่อประสานงานกันง่ายขึ้น”  

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 2) 
“มีระบบ Warning Calendar เพ่ือแจ้งเตือนก าหนดการหรือการประชุมต่างๆ เพราะอย่าง

ผู้บริหารมีการประชุมบ่อยมาก ทั้งประชุมกับทางบอร์ด ประชุมกับหน่วยงานอื่น หรือแม้แต่ประชุมกับ
ลูกน้อง ระบบนี้ท าให้เรารู้อยู่เสมอว่าในแต่ละวันเรามีประชุมอะไร ประชุมร่วมกับใคร ซึ่งก็จะมีข้อมูล
ของผู้ร่วมประชุมอยู่ด้วย หากเราต้องการข้อมูลอะไรก่อนหรือหลังประชุมก็ไม่ต้องมาขออีเมลล์หรือ
เบอร์โทรศัพท์กัน เพราะในระบบมีข้อมูลให้หมดแล้ว” 

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 3) 
“มีการประชุมออนไลน์ผ่าน Skype ท าให้พนักงานที่อยู่ต่างจังหวัด ไม่จ าเป็นต้องเดินทางเข้า

มาประชุมที่ส านักงานใหญ่ เวลามีเรื่องอะไรเร่งด่วน สามารถจัดประชุมได้เลย” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 4) 
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“ทางธนาคารได้น าเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนรู้มากขึ้น เพราะตอนนี้แบงค์มี  
E-learning, Knowledge Sharing และWeb board ใครที่ใช้ Intranet ก็สามารถเข้าไปเรียนได้ มี
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม ฝ่ายจัดก็มีหัวข้อเรื่อง เวลาเรียนมาแจ้ง แล้วเราก็เข้าไปจองว่าจะเรียน 
หรืออย่าง บางหลักสูตรก็จัดเป็น E-learning ไม่ต้องมาเข้าเรียน สามารถเรียนผ่านจอก็ท าให้สะดวกที่
จะเรียนรู้มากข้ึน” 

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 5)   
“ศูนย์ปฏิบัติการจะมี KM Operation ใน BBL Connect เป็นเหมือนแหล่งความรู้ออนไลน์

ของศูนย์ พนักงานทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีรายละเอียดและข้อมูลของแต่ละศูนย์ 
ท าให้เรามี Channel ร่วมกัน มีการ Sharing Project และแนวคิดต่างๆ ความรู้ไม่กระจุกอยู่ศูนย์ใด
ศูนย์หนึ่ง เพราะแต่ละศูนย์ต้องท างานร่วมกันอยู่แล้ว” 

 (ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 6) 
  

จากบทสัมภาษณ์ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสรุปได้ว่า ธนาคารกรุงเทพได้ให้
ความส าคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมาก โดยธนาคารมีหน่วย IT ของธนาคารเอง ท าให้เวลา
เกิดปัญหาขึ้นสามารถแก้ไขได้ทันที ประกอบกับเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับธนาคาร เพ่ือ
ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล อีกทั้งธนาคารยังได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าในช่วยในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น มีระบบ Intranet ที่ใช้ติดต่อสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ภายในธนาคาร มีระบบที่น ามาใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานเช่น 
ระบบ MIS  ระบบ HRIS เพ่ือให้ข้อมูลเป็นระเบียบ สามารถเรียกใช้งานได้สะดวก และสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีการมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการแจ้งเตือนการประชุม
ต่างๆ เช่นระบบ Warning Calendar เพ่ือแจ้งเตือนว่ามีประชุมเวลากี่โมง สถานที่ไหน และหากไม่
สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ก็สามารถประชุมออนไลน์ผ่าน Skype ได้เช่นกัน นอกจากนี้ธนาคารยัง
ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน เช่น BBL 
Connect, ระบบ E-learning, Knowledge Sharing , KM Operation, Web board และการเรียน
ทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น 
 

 ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคคลและทีมงาน 
“ธนาคารมีหน่วยบริหารการเรียนรู้ (Learning and Development) ที่ดูหลักสูตรทั้งหมด

ของธนาคาร รวมถึงมีหน้าที่ในการจัดท า Road Map การเรียนรู้ของพนักงานแต่ละคน มีแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan) เริ่มตั้งแต่ปฐมนิเทศ จากนั้นก็จะเป็นการเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ โดยการเรียนรู้จะแบ่งเป็น 3 แบบคือ 1) การเรียนรู้ตามต าแหน่งงาน (Position) ว่าเข้ามาอยู่ใน
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ต าแหน่งงานนี้ควรจะเรียนรู้อะไร อันนี้ทุกคนต้องเข้าหมด 2) เรียนรู้ Function งาน ก็แล้วแต่แต่ละ
งานไปว่าถ้าท างาน Function นี้ต้องเรียนรู้หรือพัฒนาอะไรเพ่ิมบ้าง และ 3) เรียนรู้พวก Soft Skills 
ต่างๆ เช่น ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม” 

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 1) 
“ธนาคาร Provide ในเรื่องหลักสูตรการอบรมต่างๆ ให้พนักงานอยู่ตลอด มีการส่งพนักงาน

ไปเรียนข้างนอก ไปเรียนต่างประเทศ มีทุนการศึกษาให้ อย่างในเรื่องการสอบ License ด้านการ
ลงทุน ทางธนาคารเองก็จะมีการสนับสนุนทางด้านต่างๆ เช่น การมาทดสอบความรู้เบื้องต้นหลังจาก
ที่ Self Study มาแล้วเพ่ือดูว่าพนักงานมีความรู้ในระดับใด มีความรู้เพียงพอหรือไม่ที่จะไปสอบ 
ธนาคารก็จะมีการจัดติว จัด Class อบรมให้” 

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 2) 
“การท า  ICDP ( Individual Career Development Planning) เป็ น ก ารท า  Career 

Consult ให้ผู้บริหาร เพ่ือสอบถามว่าผู้บริหารมอง Career ในธนาคารอย่างไรบ้าง อยากเติบโตในจุด
ไหน มองว่าจุดสูงสุดของตนเองอยากขึ้นไปในระดับไหน ซึ่งเมื่อธนาคารรู้ว่าเขาวางเป้าหมายแบบนี้ก็
จะสนับสนุนเขาให้ไปสู่จุดนั้นได้ยังไง จะ Rotate เขายังไงเพ่ือสนับสนุนเขา ในส่วนคอร์สอบรมของ
ผู้บริหารก็จะมีการวางแผนรายบุคคลเป็น EDP (Executive Development Program) มีโครงการ 
Management Trainee ส าหรับคนที่ก าลังจะขึ้นมาเป็นผู้บริหารว่าต้องเข้าร่วม ระยะเวลาประมาณ 
3 เดือน เพ่ือพัฒนาทางด้านต่างๆ อย่างเช่น  Management Skills” 

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 3) 
“พนักงานใหม่ได้เรียนรู้ทุกกลุ่มงานในช่วง 5-6 สัปดาห์แรก เพราะจะได้เข้าใจงานทั้งระบบ 

ไม่ใช่เข้าใจแต่ในส่วนที่ตนเองต้องรับผิดชอบ นอกจากนี้ก็มีการคละกลุ่มกันท างาน มีการRotate งาน
กันบ่อยๆ ให้เขาได้เรียนรู้ร่วมกัน สามารถท างานได้กับทุกคน” 

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 4) 
“การท า Project ส่วนใหญ่จะมีหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม มีคณะกรรมการที่

หลากหลายทั้ง Back และ Front เพราะจะได้ค าแนะน าที่หลากหลาย คนที่ท าก็จะได้ Learning by 
Doing และได้เรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งในการท า Project บางครั้งก็จะมี Vender มาร่วมท าด้วย 
สิ่งที่ได้จาก Vender คือ เขาจะมีการอบรมให้เรา มีการ Shared มุมมอง เอา Research มาแบ่งปัน
เรา เพ่ือให้เราได้ทราบแนวโน้มว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง อะไรก าลังเป็นเทรนในขณะนี้” 

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 5) 
“มี Shared Operations ร่วมกันระหว่างศูนย์ปฏิบัติการ เพ่ือหาวิธีการปรับปรุงการท างาน

และบริการ ในโครงการ Center Get More Talent พนักงานจะช่วยกันเสนอโครงการ โดยการท า
โครงการต่างๆจะน าพนักงานที่อยู่ต่างหน่วยงาน หรือต่างแผนกมาท างานร่วมกัน นอกจากนี้ของศูนย์
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จะมีการประชุมทุกสัปดาห์เกี่ยวกับ Quality Management) เพ่ือ Update ความรู้ หรือแนวทางใน
การท างานใหม่ๆ มา Discuss ปัญหากัน Sharing Knowledge ร่วมกัน” 

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 6) 
 
จากบทสัมภาษณ์ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคคลและทีมงาน สามารถสรุปได้ว่า ธนาคารกรุงเทพ 

ได้จัดตั้งหน่วยบริหารการเรียนรู้ขึ้นมาโดยแยกออกมาจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพ่ือดูแลหลักสูตรการ
ฝึกอบรมทั้งหมดของธนาคาร มีการจะท าแผนพัฒนารายบุคคลให้กับพนักงาน โดยการฝึกอบรมจะ
เริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จากนั้นเมื่อเข้ามาเป็นพนักงานจะได้รับการฝึกอบรม 3 รูปแบบ
คือ การฝึกอบรมตามต าแหน่ งงาน ตามFunctionงาน และการฝึกอบรม Soft Skills ต่างๆ 
นอกจากนี้ทางธนาคารยังมีการส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานโดยการให้ทุนการศึกษาไปศึกษาต่อทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  มีการจัดคอร์สอบรมให้กับพนักงานเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการ
สอบ License  พร้อมกับส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสท างานร่วมกันกับพนักงานต่างหน่วยงาน มี
การท า Job Rotation เพ่ือให้พนักงานได้เรียนรู้งานที่หลากหลาย ประกอบกับมีการปรึกษาหารือกัน
ระหว่างหน่วยงานเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันคิดหาวิธีการปรับปรุงการท างานเพ่ือให้
ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ธนาคารยังมีการจัดท าแผนพัฒนาอาชีพรายบุคคล ( ICDP : Individual 
Career Development Planning)  มีการท า Career Consult ให้กับผู้บริหาร รวมถึงมีการวางแผน
พัฒนารายบุคคลเพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด ารง
ต าแหน่ง  ประกอบกับมีโครงการ Management Trainee เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่จะ
เป็นผู้บริหารต่อไป 

 
 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ 

“บรรยากาศในการท างานเป็นพ่ีเป็นน้อง เหมือนพ่ีสอนน้อง ถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่แข่งขันกัน
มาก เพราะเหตุนี้มันส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ อย่างเช่นเวลาสอนอะไรแบบนี้ ก็จะสอนแบบหมด
เปลือก กั๊กน้อย” 

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 1) 
“แบงค์มีระบบ Buddy ส าหรับพนักงานใหม่ๆ คือ มีพนักงานเก่าเป็นพ่ีเลี้ยงคอยดูแลในแต่

ละกลุ่ม เป็นเหมือน Buddy กัน ก็จะดูแลให้ค าแนะน าเกือบทุกเรื่อง ไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียว 
อย่างพนักงานบางคนพอย้ายเข้ากลุ่มงานตนเองไปแล้ว ก็ยังสนิทไปกินข้าวกับพ่ี Buddy ของเขาอยู่
เลย ท าให้เมื่อเวลาเขามีปัญหาอะไร เขาจะก็มีคนคอยแนะน าเขาคอยให้ค าปรึกษา เกิดความไว้ใจซึ่ง
กันและ พ่ีก็สอนน้องคอยช่วยเหลือแบบจริงใจ” 

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 2) 
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“พนักงานต้องมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อยู่ตลอด เพราะมันถูกท้าทายโดยหน้าที่ 
อย่างเช่น ไปพบลูกค้าก็จะเจอปัญหาต่างๆ ดังนั้นเขาต้องเป็นคนที่รอบรู้ ต้องหาความรู้ใหม่ๆตลอด 
เพราะหากลูกค้าถามอะไรมา แล้วเขาตอบไม่ได้ก็จะหมดความน่าเชื่อถือ เพราะฉะนั้นในแผนกก็จะมี
การถ่ายทอดความรู้กันบ่อยๆ อย่างเช่นการให้พนักงานผลักกันมาบรีฟข่าว เขาก็จะต้องไปค้นคว้าเป็น
นักอ่านเป็นนักฟังและเป็นนักพูด” 

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 3) 
“อย่างแผนกพ่ีจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอด เพราะ Product เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ได้เรียนรู้

ลูกค้าเพราะลูกค้าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน และตัวเราเองก็ไม่มีทางที่จะเคยเจอลูกค้าครบทุกรูปแบบ 
ดังนั้นในแผนกเวลามีคนไปเจอเคสมา มีปัญหาอะไร ก็มาถ่ายทอดให้คนในกลุ่มฟัง ว่าเจอมาแบบนี้ แก้
ไปแบบนี้ ท าให้คนที่ไม่ได้ไปเจอแบบนี้มา ก็ได้ทราบเกี่ยวกับวิธีการจัดการ หรือแม้กระทั่งตัวคนที่เจอ
เอง เขาก็จะได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนคนอ่ืนว่าถ้าเจอแบบนี้อาจจะจัดการในรูปแบบใดได้บ้าง มันท า
ให้ได้เรียนรู้ไปด้วยกัน หรือบางทีเขาไปเจอเคสคล้ายๆกัน ก็อาจจะไปขอค าแนะน าส่วนตัวจากคนที่
เคยเจอมาก็ได”้ 

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 4) 
“เวลามอบหมายงานให้กับลูกน้อง เราจะให้โจทย์ โยน Topic ไปให้เขา เพราะเขาจะได้ไป

คิดไปรีวิวมาว่าจะมีวิธีการท างานอย่างไร เขาเป็นคนท า ถ้าเราคิดออกแบบให้หมด แล้วเกิดเขาท า
ไม่ได้ขึ้นมาก็ต้องมาวางแผนใหม่ อย่างในฝ่ายก็จะให้คิดวิธีการท ามา แล้วน ามาเสนอ เราก็ให้
ค าแนะน าว่าอันนี้ดี อันนี้ต้องปรับปรุงอะไร อะไรท าได้ไม่ได้ ซึ่งบางทีสิ่งที่เขาคิดมามันดีกว่าที่เราคิดไว้
อีกนะ” 

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 5) 
“ในฝ่ายจะมีการคละกลุ่มกันท างาน มีการ Rotate งานกันบ่อยๆ เพราะพนักงานจะได้รู้งาน

ครบทั้งข่าย มีการท างานร่วมกันระหว่างกลุ่ม โดยท าเป็นโครงการต่างๆ เราจะมอบหมายให้แต่ละ
กลุ่มไปคิดโครงการมาน าเสนอ การท าโครงการท าให้พนักงานเขาได้ Create กล้าคิดกล้าแสดงความ
คิดเห็นและมุมมองต่างๆมากข้ึนผ่านการน าเสนอโครงการ ผู้บริหารก็ได้แนวคิดใหม่ๆจากพนักงาน ตัว
พนักงานเองก็ได้ค าแนะน าจากผู้บริหาร มันท าให้เรากับลูกน้องใกล้ชิดกันมากขึ้น เขากล้าพูดในสิ่งที่
เขาคิด เพราะเขารู้ว่าเราพร้อมจะรับฟัง” 

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 6) 
 
จากบทสัมภาษณ์ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ สามารถสรุปได้ว่า บรรยากาศ

ในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ เป็นเหมือนพ่ีสอนน้อง ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
โดยเมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาท างาน พนักงานเก่าจะท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงคอยดูแล คอยให้ค าแนะน า
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ต่างๆทั้งในเรื่องานและเรื่องส่วนตัว จึงท าให้พนักงานมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น มีการแข่งขันกันน้อย 
จึงท าให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบพ่ีสอนน้อง ประกอบกับด้วยหน้าที่ และภาระงานของพนักงาน  
เป็นตัวกระตุ้นให้พนักงานต้องมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ เพราะผลิตภัณฑ์และบริการ
ต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามกระแสความต้องการของลูกค้า  เพราะฉะนั้นพนักงานต้อง
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รอบรู้อยู่เสมอ มีการมอบหมายให้พนักงานไปค้นคว้าหาความรู้เพ่ือน ามาเสนอ
ต่อกลุ่มงาน เพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานเพื่อเป็นกรณีศึกษา
ให้กับเพ่ือนร่วมงาน นอกจากนี้ทางธนาคารยังเปิดโอกาสให้พนักงานคิดและวางแผนการท างานด้วย
ตน โดยการให้น าเสนอผ่านโครงการต่างๆ ท าให้พนักงานกล้าพูด กล้าคิด กล้าเสนอความคิดเห็น  
ท าให้พนักงานและผู้บริหารมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ส่งผลให้เกิดบรรยากาศในการท างานที่ดีเช่นกัน  

 
 ปัจจัยด้านการจูงใจ 

“การกล่าวชมเชยพนักงานทั้งชมส่วนตัวกับกล่าวชมเวลาประชุมร่วมกันในแผนก เมื่อมี
พนักงานที่ท างานได้ดีประสบผลส าเร็จ มันเป็นเหมือนการท าให้เขาภูมิใจที่เขาได้มาท างานตรงนี้  
ท าให้เขารู้สึกว่าเขาเป็น Role Model ของคนอ่ืน เขาก็จะมีแรงจูงใจที่อยากพัฒนาตนเอง อยาก
เรียนรู้ แล้ะท าสิ่งต่างๆให้ออกมาดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งก็ยังเป็นการกระตุ้นคนรอบข้างให้เขาอยากพัฒนา
ตนเองด้วย”  

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 1) 
“เวลาไปน าเสนองานกับตรวจสอบ แรกๆเราก็จะไปกับลูกน้องๆ แต่พอหลังๆเราจะให้เขา

ลองมาน าเสนอกับเราก่อน แล้วก็ไปน าเสนอกับตรวจสอบเอง แต่เราจะ Guideline เขาว่าควรเพ่ิม
หรือปรับปรุงอะไร การท าแบบนี้เป็นการกระตุ้นให้เขากระตือรือร้น กล้าคิดกล้าท ามากขึ้น ซึ่งการที่
หลังๆเราไม่ออกไปเพราะอยากให้เขามีความมั่นใจ ถ้าเราออกไปด้วย เด็กจะหันมามองเราว่าตอบ  
ยังไงดี เราอยากให้เขาสามารถตัดสินใจได้เอง ให้อ านาจเขาในการตัดสินใจ”  

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 2) 
“Leader มีการคุยลูกน้อง บวกกับสร้างสภาพแวดล้อมในที่ท างานในเป็นสังคมของการ

เรียนรู้ให้พนักงานเห็นว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลง เป็นเรื่องปกติ เป็นโอกาสดีที่เขาจะได้เรียนรู้ เพราะ
หากพนักงานไม่เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยน เขาก็ไม่อยากจะเรียนรู้” 

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 3) 
“พ่ีจะส่งพนักงานในแผนกให้ไปเข้าร่วม Forum ต่างๆที่ทางธนาคารจัดขึ้นเกือบทุกครั้ง 

จากนั้นก็มอบหมายให้เขามาเล่าสิ่งที่เขาได้ไปฟังไปเรียนรู้มา โดยเรียกประชุมกลุ่ม คนที่ไปฟังก็ต้องมา
ถ่ายทอด ซึ่งเขาจะเอาแค่ที่ฟังมาถ่ายทอดอย่างเดียวก็คงไม่พอ เขาก็ต้องไปหาข้อมูลมาเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้ตนเองเข้าใจมากขึ้นหรือมากพอที่จะมาถ่ายทอดให้คนในกลุ่มฟัง คนที่ไม่ได้ไปฟังก็ได้ความรู้
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เช่นกัน และหากเขาอยากรู้ลึกเข้าไปอีกเขาก็จะได้ไปค้นหาข้อมูลมาเพ่ิมเติมมาเล่าให้คนอ่ืนฟังครั้ง
ต่อไป” 

 (ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 4) 
“ที่ฝ่ายจะมี Knowledge Day สัปดาห์ละครั้งให้พนักงานสลับกันขึ้นมาพูดในเรื่อง

ของความรู้ อย่างเช่นเรื่อง Product ต่างๆ เพราะ Product มีเยอะและเปลี่ยนอยู่ตลอด เด็กๆที่เข้า
มารู้ไม่หมด และหากไม่มีความรอบรู้ มันก็เสียโอกาสในการคุยกับลูกค้า เราจึง Assignment ให้เขา
สรุปงานหรือข่าวต่างๆ มาเล่าให้เพ่ือนๆฟัง ก็ท าให้พนักงานกระตือรือร้น สนุก สนใจที่จะติดตามและ
เรียนรู้มากข้ึน”  

(ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 5) 
“ตั้งเป้าหมายในการท างานที่ท้าทาย เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้พนักงานอยากเรียนรู้ 

รวมถึงมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆ เช่น ให้โอกาสเขาได้ไปฝึกอบรม ไปดูงาน 
หรือท างานร่วมกับฝ่ายอื่นๆ ให้เขาได้เติบโตในสายอาชีพ โดยส่งเขาไปเรียนรู้ในสิ่งที่เขาสนใจและสิ่งที่
จ าเป็นต่องานของเขา” 

 (ผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 6) 
 
 จากบทสัมภาษณ์ปัจจัยด้านการจูงใจ สามารถสรุปได้ว่า ธนาคารกรุงเทพมีการจูงใจพนักงาน
ในหลากหลายรูป เช่น การกล่าวชมเชย เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับพนักงาน ท าให้พนักงาน
รู้สึกภูมิใจ และเกิดแรงจูงใจที่อยากจะพัฒนาตนเองมากขึ้นไป นอกจากนี้ธนาคารยังเปิดโอกาสให้
พนักงานมีอ านาจในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มีการตั้งเป้าหมายการท างานที่ท้าทาย ให้โอกาส
พนักงานได้ไปเรียนรู้งานต่างๆ กระตุ้นให้พนักงานกล้าคิดกล้าท ามากขึ้น มีการวางแผนการพัฒนา
พนักงานเพ่ือให้พนักงานสามารถเติบโตในสายอาชีพได้อย่างมั่นคง ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ในสิ่ง
ที่จ าเป็นต่องานและตามความต้องการของตัวพนักงานเอง พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้
พนักงานมองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสที่ดีท่ีจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเอง  
 
 ดังข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ทั้ง 6 ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยแยกตามแต่ละปัจจัยได้ดัง
ตารางที่ 4.14 
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ตารางท่ี 4.14 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 
ปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

1) ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์และ
กลยุทธ์   

- วิสัยทัศน์ขององค์การมุ่งพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพสูงสุด  
- มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การทุกปี  
- กลยุทธ์มีการทบทวนทุกปี และปรับเปลี่ยนให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของ

เศรษฐกิจและสังคม 
- ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดและวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน เช่น  

การจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกัน 
- มีนโยบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรชัดเจน 

2) ปัจจัยด้านโครงสร้าง
องค์การ  

- มีลักษณะโครงสร้างแบบแบนราบ (Flat Organization) สายบังคับบัญชาไม่
ซับซ้อน มี 3 ระดับชั้น (Head, Team Lead และ Staff) 

- หน่วยงานในองค์การแต่ละหน่วยงานมีการท างานที่เช่ือมโยงกัน มีการวาง
โครงสร้างในลักษณะทีมข้ามสายงาน (Cross Functional Team) 

- โครสร้างสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับพนักงาน เช่น การ Coaching  
3) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

- เทคโนโลยีที่ช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น มีระบบ Intranet  มีระบบที่ใช้ในการ
จัด เก็บรวบรวมข้อมู ล  เช่น  ระบบ MIS ระบบ HRIS ระบบ Warning 
Calendar การประชุมผ่านทาง Skype 

- เทคโนโลยีที่ ช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้  เช่น BBL Connect, ระบบ 
E-learning, Knowledge Sharing , KM Operation, Web board และการ
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม  

4) ปัจจัยด้านการพัฒนา
บุคคลและทีมงาน  

- มีหน่วยบริหารการเรียนรู้ (Learning and Development) ดูแลหลักสูตร
ทั้งหมดของธนาคาร  

- จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)  
- ส่งพนักงานไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
- จัดคอร์สอบรมส าหรับเพื่อเตรียมพร้อมกับการสอบ License เรื่องต่างๆ 
- จั ด ท า  ICDP ( Individual Career Development Planning)  แ ล ะ เป็ น

Career Consult ให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห า ร  ร ว ม ถึ ง ว า งแ ผ น  EDP (Executive 
Development Program) เพื่อพัฒนาผู้บริหารรายบุคคล 

- โครงการ Management Trainee เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นผู้บริหาร 
- สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสได้ท าโครงการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ  
- การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
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ตารางที่ 4.14 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (ต่อ) 
 
ปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

 
 

- โครงการ Shared Operations เพื่อหาวิธีการปรับปรุงการท างานและบริการ
ร่วมกันระหว่างศูนย์ปฏิบัติการ   

- การประชุมเกี่ยวกับ QM (Quality Management) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ร่วมกัน 

5) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
และบรรยากาศองค์กา 

- บรรยากาศในการท างานเป็นพ่ีเป็นน้อง การสอนงานแบบพี่สอนน้อง  
- มีการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
- ส่งเสริมให้บุคลากรกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อยู่ตลอด โดยการมอบหมายให้

บุคลากรไปศึกษาความรู้ใหม่ๆ มาน าเสนอต่อกลุ่มงาน ฝึกการเป็นนักอ่าน 
นักฟังและนักพูด 

- สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานท่ีแต่ละคน
ไปพบเจอ แล้วน ามาวิเคราะห์ร่วมกันเป็นกรณีศึกษาร่วมกัน 

- ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน  
- เปิดโอกาสให้พนักงานได้คิดและวางแผนการท างานด้วยตนเอง   

6) ปัจจัยด้านการจูงใจ  - การกล่าวชมเชย 
- ให้บุคลากรมีอ านาจในการตัดสินใจ  
- ตั้งเป้าหมายในการท างานท่ีท้าทาย 
- ให้โอกาสในการเรียนรู้ โดยการให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เข้าฝึกอบรม  
- กระตุ้นบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้โดยการมอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติมและ

น ามาถ่ายทอดซึ่งกันและกัน 
- สนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพ 
- สร้างทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงว่าถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้  

 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ ที่ได้จาก

การเก็บแบบสอบถามจากบุคลากรของธนาคารกรุงเทพ (ข้อมูลเชิงปริมาณ) และข้อมูลปัจจัยที่

สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ

ธนาคาร (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)  พบว่า ข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามจากบุคลากรของธนาคาร 

มองว่าธนาคารกรุงเทพ มีระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

ปานกลาง ซึ่งมีบางประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของธนาคาร เพราะ

หากวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของธนาคารแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่า



 143 

ผู้บริหารมีทัศนะว่า ธนาคารกรุงเทพมีระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง ซึ่งในส่วนนี้

ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เป็นการเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของ

ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ จึงอาจท าให้ผู้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลในทิศทางบวก ซึ่งในขณะที่การเก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ให้ข้อมูลได้ จึงท าให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถแสดงความคิดเห็นทั้ง

ในทิศทางบวก และทิศทางลบได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์นั้นถึงแม้จะแสดงออกมาในทิศทางบวกทั้งหมด ก็สามารถน าข้อมูลนั้น มาประยุกต์ใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ เพราะจากข้อมูลที่ได้ แสดงให้เห็นว่า 

ผู้บริหาร (ผู้ให้สัมภาษณ์) ได้ใส่ใจและให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ในองค์การอย่างมาก ซึ่งถือเป็น

แนวโน้มที่ดีในการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไป   



 
 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาองค์การประเภทธุรกิจธนาคารสู่องค์การแห่งการ

เรียนรู้ กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 2) เพ่ือศึกษาระดับของการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และ 4) เพ่ือค้นหาและเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งสามารถน าเสนอ
รายละเอียด ได้ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

5.1 บทสรุปของกระบวนการศึกษาวิจัย 
5.2 สรุปผลการวิจัย 
5.3 การอภิปรายผลการวิจัย 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 

 บทสรุปของกระบวนการศึกษาวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) โดยการวิจัยเชิงปริมาณ  
มีกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 379 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) และการวิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 6 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสอบถามวัดระดับการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ จ านวน 61 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .956  และแบบ
สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) จ านวน 15 ข้อ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์โดยโปรแกรม SPSS โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ซึ่งประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
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และส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน (Standard Deviation) และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

 
 สรุปผลการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาองค์การประเภทธุรกิจธนาคารสู่องค์การแห่งการ

เรียนรู้ กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถามเป็นบุคลากรของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

สาขาส านักงานใหญ่ จ านวน 379 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5  

มีอายุระหว่าง 22 – 37 ปี จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 69.4 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 

229 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4  ด ารงต าแหน่งเป็นพนักงาน จ านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 79.4  และมี

อายุงาน 1 – 5 ปี จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 โดยกลุ่มตัวอย่างครอบคลุมในทุกแผนกการ
ท างาน ได้แก่ ฝ่ายประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจ ฝ่ายผลิตภัณฑ์และบริการ ฝ่ายปฏิบัติการ และ

ฝ่ายสนับสนุนและอ านวยการ ซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในฝ่ายสนับสนุนและอ านวยการ จ านวน 180 คน 

คิดเป็นร้อยละ 47.5 
ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) พบว่า  

ในภาพรวมมีระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
องค์ประกอบด้านกระบวนการและการด าเนินการการเรียนรู้ที่ เป็นรูปธรรมสูงที่สุด รองมาคือ 
องค์ประกอบด้านพฤติกรรมของผู้น าที่กระตุ้นการเรียนรู้ และองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ ตามล าดับ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยตามองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบขององค์การ
แห่งการเรียนรู้ ได้ดังนี้  
  1) ด้านกระบวนการและการด าเนินการการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม   
  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีกระบวนการและการด าเนินการเรียนรู้ที่เป็น
รูปธรรมในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง โดยมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมสูงที่สุด รองลงมา คือ การ
ส่งเสริมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล การส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ การส่งเสริมให้มีการทดลอง และ
การส่งเสริมให้มีการถ่ายโอนข้อมูล  
  2)  ด้านพฤติกรรมของผู้น าที่กระตุ้นการเรียนรู้  
  พฤติกรรมของผู้น าของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ที่การกระตุ้นการเรียนรู้
ของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
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  3)  ด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง โดยมีการเปิดกว้างต่อทัศนะใหม่ๆสูงที่สุด รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมมีความ
ปลอดภัยเชิงจิตวิทยา มีการยอมรับในความแตกต่าง และมีเวลาให้บุคลากรได้คิดเชิงสะท้อน   

 
การวิเคราะห์ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร สามารถสรุปรายละเอียดจ าแนกตามแต่ละปัจจัยได้ดังนี้  
  1)  ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์  
  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การให้มีคุณภาพสูงสุด ทางธนาคารจึงมีการก าหนดนโยบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร
อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น มีนโยบายก าหนดว่าบุคลากรจะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 1-2 
ครั้ง ซึ่งทางธนาคารได้มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี 
โดยถ่ายทอดจากคณะกรรมบริหารมาสู่ผู้บริหารและพนักงานตามล าดับ โดยกลยุทธ์ขององค์การมีจะ
การทบทวนและปรับเปลี่ยนให้ก้าวทันกับเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมเสมอ และส าหรับ  
กลยุทธ์ในระดับหน่วยงาน พนักงานจะมีส่วนร่วมในการก าหนดและวางแผนกลยุทธ์ร่วมกับผู้บริหาร
ของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น การร่วมกันจัดท าแผนการปฏิบัติการทั้งแผนปฏิบัติการระยะสั้นและ
แผนปฏิบัติการระยะยาว 
  2)  ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ  
  โครงสร้างองค์การของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีลักษณะโครงสร้างแบบ
แบนราบ  (Flat Organization) มีระดับการบังคับบัญชาไม่ซับซ้อนและมีระดับชั้นเพียง 3 ระดับชั้น 
คือ ระดับบริหาร (Head) ระดับหัวหน้างาน (Team Lead) และระดับพนักงาน (Staff) ซึ่งรูปแบบ
โครงสร้างองค์การดังกล่าวท าให้หัวหน้ามีจ านวนลูกน้องที่อยู่ในสายบังคับบัญชาไม่มาก ท าให้ หัวหน้า
สามารถสอนงาน (Coaching) และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับลูกน้องได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับลักษณะ
งานขององค์การต้องมีการประสานงานเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอยู่เสมอ ท าให้มีการวาง
โครงสร้างในลักษณะทีมข้ามสายงาน (Cross Functional Team) มีการประสานงานหรือร่วมกัน
ท างานในโครงการต่างๆ เป็นต้น 
  3)  ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในหลายภาคส่วน  
ทั้งในส่วนที่ช่วยในการปฏิบัติงานขององค์การให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
และในส่วนของการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์การ เทคโนโลยีที่ช่วยใน
การปฏิบัติงาน เช่น ระบบ Intranet ของธนาคารโดยพนักงานทุกคนจะมี  Username และ 



 147 

Password ส าหรับใช้ในการเข้าระบบ มีระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
องค์การ (MIS : Management Information System) มีระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของพนักงาน
อย่างเป็นระบบ (HRIS : Human Resource Information System) มีระบบการแจ้งเตือนการ
ประชุมและก าหนดการต่างๆ (Warning Calendar) รวมไปถึงมีการประชุมออนไลน์ผ่าน Skype 
เพ่ือให้บุคลากรที่อยู่ในสถานที่ต่างกันไม่ต้องเดินทางเพ่ือมาประชุมในสถานที่เดี ยวกัน ส าหรับ
เทคโนโลยีที่ช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ ทางธนาคารมีเว็บไซต์ของธนาคารที่ เรียกว่า “BBL 
Connect” เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ต่างๆ โดยอาศัยการเชื่อมต่อผ่านระบบ 
Intranet อีกทั้งยังมีระบบ E-learning, Knowledge Sharing, KM Operations, Web board และ
การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมเพ่ือให้บุคลากรได้เข้าไปศึกษาด้วยตนเอง (Self-Learning) 
  4)  ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคคลและทีมงาน   
  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีการจัดตั้งหน่วยบริหารเรียนรู้ (Learning and 
Development) เพ่ือดูแลหลักสูตรอบรมทั้งหมดของธนาคารและมีหน้าที่ในการจัดท า Road Map 
การเรียนรู้ของบุคลากรแต่ละคน ตั้งแต่เริ่มเข้ามาท างานโดยเริ่มจากการปฐมเทศนิเทศ จากนั้น
บุคลากรจะได้รับการเรียนรู้ด้านต่างๆ ทั้งการเรียนรู้ตามต าแหน่งงาน (Position) การเรียนรู้ตาม
Function งาน และ การเรียนรู้ทักษะต่างๆ (Soft Skills) เช่น ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม เป็นต้น 
รวมถึงมีการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล นอกจากนี้ทางธนาคารยังมีการจัดฝึกอบรมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรส าหรับการไปสอบ License ต่างๆ รวมไปถึงทางธนาคารยังมอบ
โอกาสให้บุคลากรได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้ทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก รวมไปถึงสนับสนุนให้บุคลากรในองค์การได้มีโอกาสท างานร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานอื่นๆของ
องค์การ มีการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพ่ือให้บุคลากรได้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่น โครงการ Shared Operations เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือหา
วิธีการปรับปรุงการท างานและบริการร่วมกันระหว่างศูนย์ปฏิบัติการ มีการประชุมเกี่ยวกับ QM 
(Quality Management) เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน เป็นต้น ส าหรับบุคลากรที่เตรียมพร้อมจะ
ขึ้นสู่ต าแหน่งบริหาร ทางธนาคารมีการจัดโครงการ Management Trainee เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับบุคลากรทั้งในด้านของความรู้ และทักษะต่างๆ เพ่ือให้มีคุณสมบติที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ
การด ารงต าแหน่ง ในส่วนของบุคลากรที่อยู่ในระดับผู้บริหารทางธนาคารมีโปรแกรมส าหรับการ
พัฒนาผู้บริหารโดยเฉพาะ (EDP:Executive Development Program) มีการ จัดท าแผนพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพรายบุคคล (ICDP : Individual Career Development Planning) และมีที่
ปรึกษาทางด้านอาชีพ (Career Consult) ให้แก่ผู้บริหาร  
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  5)  ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ 
  บรรยากาศในการท างานของบุคลากรในธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เป็นแบบ
พ่ีสอนน้อง อยู่กัน เหมือนครอบครัว โดยมีการปลูกฝังบุคลากรตั้ งแต่ เข้ ามาท างานใหม่ๆ  
ด้วยระบบพ่ีเลี้ยง (Buddy)  กล่าวคือ บุคลากรใหม่จะมีพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน า และค าปรึกษาต่างๆ 
ทั้งในเรื่องการท างานและเรื่องอ่ืนๆ ท าให้บุคลากรมีการยอมรับและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวม
ไปถึงทางธนาคารมีการส่งเสริมค่านิยมในการเรียนรู้ให้บุคลากรมีความตื่นตัว และกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้อยู่เสมอ โดยการมอบหมายให้บุคลากรไปน าศึกษาข่าวสารที่ส าคัญ ความรู้หรือข้อมูลใหม่ๆ  
มาน าเสนอให้กับกลุ่มงาน เพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน มีการจัดประชุมกลุ่มอยู่เสมอเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การที่แต่ละคนไปพบเจอ เพ่ือน ามาเป็นกรณีศึกษาร่วมกัน ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นนัก
อ่าน เป็นนักฟัง และเป็นนักพูดที่ดี นอกจากนี้ธนาคารยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้คิดและวางแผนการ
ท างานด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น การมอบหมายให้น าเสนอหรือออกแบบโครงการ กิจกรรม หรือ
นโยบายต่างๆของหน่วยงาน เป็นต้น 
  6)  ปัจจัยด้านการจูงใจ 
  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้บุคลากรเกิดความ
ต้องการในการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น การกล่าวยกย่องชมเชยเพ่ือให้บุคลากรมีความ
ภูมิใจและมีความรู้สึกที่อยากจะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งการกล่าวชมเชยยังเป็นกระตุ้นให้
บุคลากรคนอ่ืนๆเกิดความรู้ที่สึกอยากจะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นเช่นกัน โดยยึดเอาบุคคลดังกล่าวเป็น
ตัวแบบ (Role Model) นอกจากนี้ยังมีการสร้างแรงจูงใจโดยการให้บุคลากรมีอ านาจในการตัดสินใจ 
มีการตั้งเป้าหมายในการท างานที่ท้าทายเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรไปเรียนรู้ศึกษาเพ่ิมเติมใน
เรื่องที่ตนยังไม่เข้าใจ มีการมอบหมายงานให้บุคลากรไปค้นคว้าความรู้ใหม่ๆแล้วน ามาถ่ายทอดซึ่งกัน
และกัน ให้โอกาสบุคลากรได้ไปเรียนรู้ศึกษาดูงานในที่ต่างๆ ให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมที่บุคลากรสนใจ  
มีการสนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพ และที่ส าคัญที่สุดมีการปลูกฝังทัศนคติเกี่ ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงว่าถือเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้  
 

 การอภิปรายผลการวิจัย 

 
การอภิปรายผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการแนวทางการพัฒนาองค์การประเภทธุรกิจธนาคาร

สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 
ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และ
แนวทางการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
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 ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
จากผลการวิจัยที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากบุคลากรของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

เกี่ยวกับระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  มีระดับการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

1)  ด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับ
ปานกลาง กล่าวคือ สภาพแวดล้อมในการท างานด้านความปลอดภัยเชิงจิตทยา การชื่นชมยอมรับใน
ความแตกต่าง การเปิดกว้างต่อทัศนะใหม่ๆ และการให้เวลาบุคลากรได้คิดเชิงสะท้อนยังอยู่ในระดับ
ปานกลางเท่านั้น ท าให้บุคลากรไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจากคนส่วนใหญ่ และขาด
เวลาในการทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาจึงท าให้ไม่ได้ปรึกษาหรือหารือกันเกี่ยวกับการปรับปรุง
การท างาน ซึ่งบุคลากรมองว่าหากองค์การมีการเปิดเผย วิเคราะห์ อภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
อย่างสม่ าเสมอจะส่งผลให้องค์การเกิดความก้าวหน้า นอกจากนี้บุคลากรยังให้ความสนใจและพร้อมที่
จะทดลองแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ๆเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น ดังนั้นองค์การจึงควรให้
บุคลากรได้มีเวลาคิด ทบทวน วิเคราะห์ปัญหาหรือกระบวนการท างานต่างๆร่วมกัน โดยไม่เร่งรีบหรือ
ถูกกดดัน รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับและเปิดกว้างต่อความคิดเห็นที่หลากหลาย เมื่อเกิดปัญหา
ขึ้นในองค์การก็ควรสนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมมือและช่วยกันแก้ไขปัญหา โดยไม่มองว่าเป็นปัญหา
ของคนใดคนหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Pedler Burgoyne and Boydell (1991);  Garvin 
(1993); Nevis, Dibella and Gould (1995)  และ David M.Garvin, Amy C.Edmondson, and 
Francesco Gino (2008) ที่เสนอว่าหากองค์การมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือหรือส่งเสริมการเรียนรู้ของ
บุคลากร จะท าให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรกล้าแสดงความคิดเห็นที่
แตกต่างออกไป กล้าที่จะน าแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยไม่กลัวความล้มเหลว 
เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดจากการทดลองแนวคิดใหม่ๆก็ถือเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในองค์การ 
  2)  ด้านกระบวนการและการด าเนินการการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม 
  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีกระบวนการและการด าเนินการเรียนรู้ที่เป็น
รูปธรรมอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ องค์การมีการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอยู่เสมอ โดยธนาคาร
มองว่าการฝึกอบรมและการพัฒนาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นการลงทุนระยะยาวขององค์การ จึงมีการ
จัดสรรเวลาส าหรับการฝึกอบรมให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และ
ความรู้ต่างๆอย่างเป็นระบบทั้งข้อมูลแนวโน้มทางเศรษฐกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง ข้อมูลทางด้าน
เทคโนโลยีและมีการเปรียบเทียบการด าเนินงานกับองค์การอ่ืนๆเสมอ แต่ทั้งนี้ธนาคารยังขาดการ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการคิดวิเคราะห์ ทดลอง และถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกัน 
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ดังนั้นองค์การจึงควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการนพเอาข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บมาวิเคราะห์หรือ
อภิปรายร่วมกัน เพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนถ่ายโอนความรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งระหว่างกลุ่มงานหรือ
ระหว่างหน่วยงานด้วยกัน  ซึ่งสอดคล้องกับ Pedler Burgoyne and Boydell (1991) และ David 
M. Garvin, Amy C. Edmondson, and Francesco Gino (2008) ที่ เสนอว่า การเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั้นยังน าไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์แก่องค์การ นอกจากนี้ 
Garvin (1993) เห็นว่าองค์การควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ เช่น การสร้าง
สถานการณ์จ าลองให้บุคลากรได้ลองทดลองแนวคิดใหม่ๆ มีโครงการต้นแบบในการทดลองแนวคิด
ใหม่ๆ เป็นต้น 
  3)  ด้านพฤติกรรมของผู้น าที่กระตุ้นการเรียนรู้  
  ผู้น าของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีพฤติกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยผู้น าในที่นี้หมายถึง ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือบุคลากรที่มีลูกน้องใต้บังคับบัญชา 
ซึ่งพบว่า ผู้น ามีการจัดให้มีเวลา ทรัพยากร และสถานที่ในการวิเคราะห์ปัญหาและสิ่งท้าทายองค์การ
เพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ผู้น ายังเปิดกว้างต่อมุมมองที่
แตกต่างในระดับปานกลางเช่นกันท าให้บุคลากรไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจากผู้น า 
ดังนั้นองค์การควรส่งเสริมให้ผู้น ามีการเปลี่ยนบทบาทจากผู้บังคับบัญชามาเป็นผู้ที่กระตุ้นและส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ เป็นผู้ช่วยเหลือ ที่ปรึกษา ผู้ฝึกสอน หรือเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่บุคลากร มีการรับฟังและ
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น และเน้นการกระจายอ านาจมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ได้มุมมองที่
หลากหลายในการปฏิบัติและเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Pedler Burgoyne and Boydell (1991); Garvin (1993); Marquardt 
(1996); Goh (1998) และ David M.Garvin, Amy C.Edmondson, and Francesco Gino (2008) 
ที่เสนอว่า ผู้น าถือเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญการกระตุ้นการเรียนรู้ของบุคลากร หากผู้น าเป็นผู้ฟังที่ดี  
ตั้งค าถามอย่างสร้างสรรค์ ไม่ปิดกั้นความคิดเห็นของบุคลากร ย่อมท าให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ กล้า
คิดและกล้าแสดงความคิดเห็นมากยิ่งข้ึน 
 

 ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
จากผลการวิจัยที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

เกี่ยวกับปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย 6 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนทเศ ปัจจัยด้านการ
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พัฒนาบุคคลและทีมงาน ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ และปัจจัยด้านการจูงใจ โดย
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1)  ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์  
 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของ

องค์การให้มีคุณภาพสูงสุด มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การในทุกปี โดยวิสัยทัศน์ของ
องค์การจะถูกก าหนดและถ่ายทอดจากคณะกรรมบริหารมาสู่ผู้บริหารและพนักงานตามล าดับ  
โดยพนักงานมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่
องค์การได้ตั้งไว้ ซึ่งหากมองจากกลยุทธ์ในการสร้างวิสัยทัศน์ ของ Senge, Ross, Smith, Roberts, 
and Kleiner (1994) พบว่า ธนาคารกรุงเทพมีการสร้างวิสัยทัศน์ ในลักษณะที่ผู้บริหารพยายามขาย
ความคิด (Selling) โดยอธิบายว่า “ท าไม” ถึงต้องท าตามวิสัยทัศน์นั้นๆ บอกสมาชิกให้ทราบ
ข้อเท็จจริง โดยให้ข้อมูล เป็นเหตุเป็นผล  แต่ทั้งนี้วิสัยทัศน์ที่ดีควรเกิดจากการก าหนดร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากร จนเกิดเป็นวิสัยทัศน์ร่วม ดังที่ Marquardt and Reynolds (1994 อ้างถึงใน 
สมคิด สร้อยน้ า, 2547) และ Bennett and O’Brien (1994) เห็นว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ควรมี
วิสัยทัศน์ร่วมที่เกิดจากการก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร โดยองค์การต้องพัฒนา
วิสัยทัศน์ของแต่ละคนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การเพราะวิสัยทัศน์ร่วมจะเป็นแรงผลักดันให้
การปฏิบัติงานและการด าเนินการด้านต่างๆขององค์การ มีเป้าหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
สอดคล้องกับ Pedler Burgoyne and Boydell (1991) ที่ เสนอว่า องค์การควรเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การ วิสัยทัศน์ไม่ควรเป็นแค่เพียงความ
ต้องการของผู้บริหารเท่านั้น ซึ่งการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน จะท าให้สมาชิกในองค์การเกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกัน เกิดความรู้สึกที่ดีและเกิดความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น จึงท าให้ประสิทธิภาพในการ
ท างานดีขึ้นตามมา (กัลยาณี ค าแดง, 2542)  นอกจากนี้ Senge (1990) ได้เสนอเพ่ิมเติมว่า การมี
วิสัยทัศน์ร่วม เป็นการสร้างทัศนะร่วมกันของสมาชิกในองค์การ เพ่ือพัฒนาให้เกิดภาพความส าเร็จใน
อนาคตและความต้องการร่วมกันของสมาชิกทั้งองค์การ องค์การจึงต้องฝึกให้สมาชิกรู้จักมองไป
ข้างหน้าให้เห็นภาพอนาคต โดยการสร้างสถานการณ์จ าลองหรือกรณีศึกษาต่างๆให้สมาชิกได้ฝึกคิด 
ฝึกท า และฝึกวางแผนว่าจะจัดการอย่างไรโดยแฝงเข้าไปในงาน ซึ่งการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันเป็นการ
สร้างความคิดที่ใช้ปกครอง (Governing Ideas) ชี้น าองค์การว่าองค์การคิดอย่างไร มีเป้าหมาย  
พันธกิจ และค่านิยมใด วิสัยทัศน์ที่ดีต้องสอดคล้องกับค่านิยมที่สมาชิกในองค์การยึดถือ เพราะหากขัด
กับค่านิยมของสมาชิก ก็จะไม่มีพลังขับเคลื่อนให้ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้   

 ส าหรับในส่วนของกลยุทธ์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีการทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ก้าวทันกับเปลี่ยนของเศรษฐกิจและสังคมอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ Kaiser 
(2000) ที่เสนอว่า องค์การควรมีการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
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อย่างต่อเนื่อง เช่น เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี โดยน าข้อมูลดังกล่าวน ามาปรับและจัดท าเป็นกลยุทธ์ 
เพ่ือให้องค์การสามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งกัน
ให้กับองค์การ ซึ่งในส่วนของกลยุทธ์ในระดับองค์การและในระดับหน่วยงานนั้น บุคลากรของธนาคาร
จะมีส่วนร่วมในการจัดท า ตัวอย่างเช่น การจัดท าแผนการปฏิบัติการทั้งแผนปฏิบัติการระยะสั้นและ
แผนปฏิบัติการระยะยาวร่วมกันกับผู้บริหาร ซึ่งการออกแบบและวางแนวทางในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันนั้น จะส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ร่วมกัน (นันทพร โชตินุ
ชิต, 2540) 
  2)  ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ  
  โครงสร้างองค์การของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีลักษณะโครงสร้างแบบ
แบนราบ  (Flat Organization) มีระดับการบังคับบัญชา 3 ระดับชั้น คือ ระดับบริหาร (Head) 
ระดับหัวหน้างาน (Team Lead) และระดับพนักงาน (Staff) จากโครงสร้างดังกล่าวท าให้หัวหน้ามี
จ านวนลูกน้องที่อยู่ในสายบังคับบัญชาไม่มาก ท าให้หัวหน้าสามารถสอนงาน (Coaching) และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับลูกน้องได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับ Marquardt and Reynolds (1994 
อ้างถึงใน สมคิด สร้อยน้ า, 2547) ที่ เสนอว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีโครงสร้างที่คล่องตัว 
ยืดหยุ่นพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีลักษณะโครงสร้างแบบแบนราบ (Flat Organization) ไม่มี
สายบังคับบัญชาที่ซับซ้อน เพ่ือเอ้ือให้เกิดอิสระในการท างานมากขึ้น และท าให้เกิดความสะดวกใน
การติดต่อประสานงาน  นอกจากนี้ลักษณะงานของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จะมีการ
ประสานงานเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอยู่เสมอ ท าให้มีการวางโครงสร้างในลักษณะทีมข้าม
สายงาน (Cross Functional Team) มีการประสานงานหรือร่วมกันท างานในโครงการต่างๆ  
ซึ่งสอดคล้องกับ Bennett and O’Brien (1994); Kaiser (2000); นันทพร โชตินุชิต (2540) และ 
สมคิด สร้อยน้ า (2547) ที่เสนอว่า การที่หน่วยงานภายในองค์การมีการท างานที่เชื่อมโยงกัน มีการ
ท างานแบบทีมข้ามสายงาน และการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์และมีการประสานงาน
ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกองค์การ จะส่งผลให้สมาชิกในองค์การเกิดการเรียนรู้ เกิดการ
ประสานงานและพร้อมที่จะเผชิญการท างานที่ซับซ้อนขึ้นในอนาคต   นอกจากนี้ William D. Hitt 
(1996) ได้เสนอเพ่ิมเติมว่า โครงสร้างขององค์การที่เหมาะสมกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต้อง 
ต้องเป็นโครงสร้างที่ยืดหยุ่น (Dynamic networks) พร้อมรับกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้
อยู่เสมอ เพราะการมีระเบียบมากเกินไปจะท าให้องค์การหยุดการเติบโตหรือเกิดการหยุดชะงักของ
องค์การขึ้นได ้ 
  3)  ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์การ โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ เทคโนโลยีที่ช่วยในการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ 
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โดยเทคโนโลยีที่น ามาช่วยในการปฏิบัติการ เช่น ระบบ Intranet  ระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ (MIS และ HRIS) ระบบการแจ้งเตือนการประชุม รวมไปถึงการประชุม
ออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ Bennett and O’Brien (1994); นันทพร โชตินุชิต (2540) และ 
สมคิด สร้อยน้ า (2547) ที่เสนอว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีน าเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การเพ่ือ
อ านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้เกิดการลื่นไหลของข้ อมูล
สารสนเทศ (Information Flow) ภายในองค์การ เช่น ระบบฐานข้อมูล ระบบการสื่อสารภายใน
องค์การ การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของแต่ละหน่วยงานภายในองค์การให้สามารถ
รับส่งข้อมูลกันได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการท าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์การจะท าให้การปฏิบัติงาน
ต่างๆสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส าหรับในส่วนของเทคโนโลยีช่วยในการส่งเสริม
การเรียนรู้ ทางธนาคารมีเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ต่างๆ มีระบบ E-learning, 
Knowledge Sharing, KM Operation, Web board และการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม เพ่ือให้
บุคลากรได้เข้าไปศึกษาด้วยตนเอง (Self-Learning) สอดคล้องกับ  Marquardt and Reynolds 
(1994 อ้างถึงใน สมคิด สร้อยน้ า, 2547) และ Kaiser (2000) ที่เสนอว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ควรมี
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Technology)  เพ่ือช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง 
อาทิ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ประมวลความรู้ จัดเก็บ สร้างฐานข้อมูล สร้าง
คลังความรู้ มีการน าเอาวีดิทัศน์ โสตทัศน์ และการฝึกอบรมแบบสื่อผสมผสาน (Computer-Based 
Multimedia) มาใช้ประโยชน์เพื่อถ่ายทอด และพัฒนาความรู้ ทักษะของสมาชิกในองค์การให้ดียิ่งขึ้น 
  4)  ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคคลและทีมงาน   
  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ 
จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยบริหารเรียนรู้  (Learning and Development) ขึ้นมาเพ่ือวางแผนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากรอย่างเต็มรูปแบบ มีการจัดท าแผนการพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan) มี แผน พัฒ นาความก้าวหน้ าในอาชีพรายบุคคล ( ICDP : 
Individual Career Development Planning) มีโปรแกรมส าหรับการพัฒนาผู้บริหารโดยเฉพาะ 
(EDP:Executive Development Program)  มี ที่ ป รึ ก ษ าท า งด้ า น อ าชี พ  (Career Consult) 
นอกจากนี้ยังมีการจัดฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรส าหรับการไปสอบ License 
ต่างๆ มีทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมไปถึงสนับสนุนให้
บุคลากรในองค์การได้มีโอกาสท างานร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานอ่ืนๆขององค์การ มีการหมุนเวียน
งาน (Job Rotation) เพ่ือให้บุคลากรได้ เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
นอกจากนี้ธนาคารมีการจัดโครงการ Management Trainee เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร
ทั้งในด้านของความรู้ และทักษะต่างๆ เพ่ือให้มีคุณสมบติที่ เหมาะสมและเพียงพอต่อการด ารง
ต าแหน่งผู้บริหาร ส าหรับในส่วนของการพัฒนาทีมงาน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีการ
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ส่งเสริมให้บุคลากรที่อยู่ต่างแผนกหรือต่างหน่วยกัน ได้มีโอกาสในการท าโครงการร่วมกัน เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Bennett 
and O’Brien (1994) และ Marquardt and Reynolds (1996) ที่เสนอว่า องค์การควรมีการจัด
ฝึกอบรมในรูปแบบที่ส่งเสริมให้บุคลากรซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรมได้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
แก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม มีการเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วม
อบรมด้วยกัน ซึ่งองค์การแห่งการเรียนรู้ต้องกระตุ้นบุคคลและทีมงานให้มีความใฝ่รู้ อยากท่ีจะพัฒนา
ตนเองและทีมงาน โดยองค์การอาจจะมีการท าแผนพัฒนารายบุคคลหรือทีมงาน ( Individual or 
Team Development Plan) เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างมีระบบ  มีการส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าในอาชีพ ให้โอกาสในการเรียนรู้ และนอกจากนี้องค์การต้องให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาทีมงาน เนื่องจากทีมงานมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ขององค์การ (นันท
พร โชตินุชิต,2540)  
  5)  ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ 
  บรรยากาศในการท างานของบุคลากรในธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เป็นแบบ
ครอบครัว ท าให้บุคลากรมีการยอมรับ มีความไว้วางใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ เสมอ  
ซึ่งสอดคล้องกับที่  Bennett and O’Brien (1994) และ นันทพร โชตินุชิต (2540) เสนอว่า 
บรรยากาศที่เหมาะสมและเสริมสร้างให้เกิดองค์การแห่งเรียนรู้ คือ บรรยากาศที่สมาชิกในองค์การ
เปิดใจ มีความไว้ใจกัน ซึ่งท าให้สมาชิกในองค์การกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยไม่ต้อง
กังวลว่าจะถูกต าหนิ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจรวมถึงสมาชิกในองค์การท างาน
ร่วมกันอย่างเต็มความสามารถเพ่ือความเจริญก้าวหน้าขององค์การ โดยธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) มีการส่งเสริมค่านิยมในการเรียนรู้ให้บุคลากรมีความตื่นตัว และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อยู่
เสมอ โดยการมอบหมายให้บุคลากรไปน าศึกษาข่าวสารที่ส าคัญ ความรู้หรือข้อมูลใหม่ๆ มาน าเสนอ
ให้กับกลุ่มงาน เพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน มีการจัดประชุมกลุ่มอยู่เสมอเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และน ามาเป็นกรณีศึกษาร่วมกัน สอดคล้องกับที่ Marquardt and Reynolds (1994 อ้างถึงใน 
สมคิด สร้อยน้ า, 2547); Kaiser (2000) และ สมคิด สร้อยน้ า (2547) เสนอว่า องค์การแห่งการ
เรียนรู้ควรมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน (Corporate Learning Culture) เพ่ือช่วยให้บุคลากรมี
ความตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการเรียนรู้  เช่น การส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์และการปฏิบัติจริง สนับสนุนให้มีการทดลองความรู้ใหม่ๆ ส่งเสริมให้บุคลากรกล้าคิด
กล้าท าสิ่งใหม่ๆโดยองค์การเป็นผู้สนับสนุนทั้งเวลา สถานที่ และทรัพยาก รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ นอกจากนี้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ยังเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้คิดและวางแผนการท างานด้วยตนเอง โดยการมอบหมายให้น าเสนอหรือ
ออกแบบโครงการ กิจกรรม หรือนโยบายต่างๆของหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
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ของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2545) ที่พบว่า การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยผู้บริหารรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากร มีการใช้ภาวะผู้น าแบบช่วยเหลือส่งเสริมมากกว่าการควบคุม
แบบระบบราชการ (Bureaucracy) และส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งหากจะส่งเสริมให้
เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้นั้น ธนาคารกรุงเทพต้องมีการเรียนรู้แบบ Double-loop Learning  
(Chris Argyris (1987) ซึ่งเป็นลักษณะการเรียนรู้ขององค์การที่เรียนรู้เพ่ือช่วยแก้ปัญหาและสนับสนุน
การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล และมักตั้งค าถามว่า ท าไมจึงเกิดปัญหาขึ้น (Know-Why) และอะไร
เป็นสาเหตุ องค์การจะไม่เพียงแต่ปรับเฉพาะวิธีการท างานเท่านั้น แต่ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใน
การท างานและตัวแปรในการควบคุมภายในองค์การ เพ่ือแก้ไขพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การที่ยึด
ติดกับงานประจ า ละลายพฤติกรรมที่เย็นชาต่อกัน (Ice Breaking) ให้พร้อมเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง 
และคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ส่งเสริมให้บุคลากรถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัว และแลกเปลี่ยน
ความรู้ให้ผู้อ่ืน เพ่ือลดพฤติกรรมที่ยึดติดกับหน้าที่หรืองานประจ าที่ตนได้รับมอบหมาย (Defensive 
Routine) ส่งเสริมให้มีการประสานงาน ร่วมมือ และช่วยเหลือกันในการท างาน จึงจะท าให้เกิด
วัฒนธรรมและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ขึ้นในองค์การ  
  6)  ปัจจัยด้านการจูงใจ 
  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้บุคลากรเกิดความ
ต้องการในการเรียนรู้ 4 รูปแบบ คือ 1) การกล่าวยกย่องชมเชยเพ่ือให้บุคลากรมีความภูมิใจและมี
ความรู้สึกที่อยากจะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Bennett and O’Brien (1994);  
Kaiser (2000) และ นันทพร โชตินุชิต (2540) ที่เสนอว่า การให้รางวัลหรือการยอมรับ (Rewards or 
Recognition) เป็นปัจจัยที่สนับสนุนปัจจัยตัวอ่ืนๆที่กล่าวมาทั้งหมด เพราะการให้รางวัลและการ
ยอมรับเป็นแรงจูงใจที่ท าให้บุคลากรอยากที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการให้รางวัล
ไม่เพียงแต่จะให้ในรูปแบบของตัวเงินเท่านั้น แต่อาจจะให้ในรูปแบบของค าชม การยอมรับ หรือความ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น  2) การให้อ านาจในการตัดสินใจ (Empowerment) เป็นการเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพที่ตนมี ได้มีโอกาสตัดสินใจแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆด้วยตนเอง และ
ขอความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนในการแก้ปัญหาน้อยลง มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
(Marquardt and Reynolds, 1994 อ้างถึงใน สมคิด สร้อยน้ า, 2547) 3) การตั้งเป้าหมายในการ
ท างานที่ท้าทายเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรไปเรียนรู้ศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องที่ตนยังไม่เข้าใจ มีการ
มอบหมายงานให้บุคลากรไปค้นคว้าความรู้ใหม่ๆแล้วน ามาถ่ายทอดซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Kaiser (2000) ที่เสนอว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีการกระตุ้น โน้มน้าว และจูงใจ
ให้สมาชิกในองค์การมีความเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของ
ตนเองและเป้าหมายขององค์การ  และ4) การให้โอกาสในการเรียนรู้ และความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
เพ่ือให้บุคลากรรู้สึกว่าองค์การให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าของตน และตนเองได้ท างานที่มีคุณค่า 
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ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมคิด สร้อยน้ า (2547) ที่เสนอว่ า การจูงใจในองค์การแห่งการ
เรียนรู้สามารถท าได้โดย การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ การมอบโอกาสในการพัฒนาตนเองให้กับ
บุคลากรทุกคน เป็นต้น 
 

 แนวทางการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
จากการวิเคราะห์ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่พิจารณาจากองค์ประกอบการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ซึ่งประกอบไปด้วย สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ กระบวนการและการ
ด าเนินการการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม และพฤติกรรมของผู้น าที่กระตุ้นการเรียนรู้ และจากปัจจัยที่
สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ทั้ง 6 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ปัจจัย
ด้านโครงสร้างองค์การ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนทเศ ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคคลและทีมงาน 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ และปัจจัยด้านการจูงใจ สามารถน ามาใช้ก าหนดเป็น
แนวทางในการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ 10 แนวทาง ดังตารางที่ 5.1 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Kaiser (2000); McGrath (2002); Armstrong and Foley (2003); Ngwenya-
Scoburgh (2009); ศิริมา ธนานิมิตร (2546); สมคิด สร้อยน้ า (2547); จันทิวา ยศแก้ว (2548); 
กชกร อินทะมู (2549); เพ็ญนภา ประภาวัต และสมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์  (2552); กุศล ทองวัน 
(2553); วสิษฐ์ พรหมบุตร (2554) และ สะกี้หน๊ะ หลีแอ (2555) ที่ได้เสนอว่า ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์
และกลยุทธ์ ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนทเศ ปัจจัยด้านการพัฒนา
บุคคลและทีมงาน ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ และปัจจัยด้านการจูงใจ ล้วนส่งผล
ต่อการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทั้งสิ้น 

 
ตารางท่ี 5.1  แนวทางในการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

ประเด็นที่ได้จากการศึกษา แนวทางในการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 

ด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์  
1. สร้างวิสยัทัศน์ร่วม (Shared Vision)  
2. ก าหนดกลยุทธ์ทีส่่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร 

ด้านโครงสร้างองค์การ  3. ออกแบบโครงสรา้งองค์การแบบราบ (Flat Organization)  

ด้านเทคโนโลยีสารสนทเศ  
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยในการปฏิบัติงาน 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาที่ช่วยสนับสนุนการ

เรียนรู้ (Learning Technology)   
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ตารางท่ี 5.1  แนวทางในการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ประเด็นที่ได้จากการศึกษา แนวทางในการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 

ด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ  
ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

6. สร้างวฒันธรรมและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  

ด้านการพัฒนาบุคคลและทีมงาน 
ด้านกระบวนการและการด าเนินการการ
เรียนรู้ท่ีเป็นรูปธรรม  

7. ใหโ้อกาสและสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกคนไดพ้ฒันา
ตนเอง 

8. ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  
 

ด้านการจูงใจ 
ด้านพฤติกรรมของผู้น าที่กระตุ้นการเรียนรู้ 

9. กระตุ้นและสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ 
10. ให้อ านาจในการตัดสินใจ (Empowerment)  

 
 

 ส าหรับแนวทางในการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 10 แนวทางข้างต้น สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี้  

 1)  สร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 
 องค์การควรใช้หลักการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การ 

ให้บุคลากรในองค์การได้มีส่วนร่วมในการร่างวิสัยทัศน์ นโยบายหรือกลยุทธ์ร่วมไปกับองค์การ จึงจะ
ท าให้นโยบายเป็นสิ่งที่สะท้อนค่านิยมของสมาชิกในองค์การ ไม่ใช่เป็นแค่เพียงความต้องการของ
ผู้บริหารเท่านั้น (Pedler Burgoyne and Boydell ,1991) โดยวิสัยทัศน์ที่ดีต้องสอดคล้องกับ
ค่านิยมที่สมาชิกในองค์การยึดถือ เพราะหากขัดกับค่านิยมของบุคลากร ก็จะไม่มีพลังขับเคลื่อนให้
ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นจึงควรมีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) เพ่ือพัฒนาให้เกิดภาพ
ความส าเร็จในอนาคตและความต้องการร่วมกันของบุคลากรและองค์การ  (Senge, 1990)  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา เรื่อง ปัจจัยทางการบริหารกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ 
วิโรจน์ สารรัตนะ (2545) ที่พบว่า การก าหนดวิสัยทัศน์องค์การ จะไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้บริหารเพียง
ฝ่ายเดียวอีกต่อไป แต่จะต้องเป็นวิสัยทัศน์ร่วมที่เกิดจากการก าหนดร่วมกันของบุคลากร และยัง
สอดคล้องกับ นันทริกา ชันซื่อ (2554) ที่ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของคณะ
สัตวแพทย์ศาสตร์ในประเทศไทย พบว่า การที่องค์การมีวิสัยทัศน์ร่วม ส่งให้องค์การพัฒนาสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งแนวทางส าหรับการสร้างการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันนั้น (เดช เทียมรัตน์ และ กานต์สุดา 
มาฆะศิรานนท์, 2544)  สามารถท าได้โดยเริ่มจากการกระตุ้นให้สมาชิกมีวิสัยทัศน์ส่วนตน จากนั้นจึง
พัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล ให้กลายเป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันทั้งองค์การ ซึ่งในที่นี้ผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยน
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มุมมองความคิดแบบเดิมๆที่ว่า วิสัยทัศน์ขององค์การต้องมาจากผู้บริหารแต่เพียงเท่านั้น เพราะ
วิสัยทัศน์ที่ดีจะเกิดขึ้นได้นั้น องค์การจะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในองค์การได้มีโอกาสและมี
ส่วนร่วมในการคิดวิสัยทัศน์ร่วมไปกับองค์การ นอกจากนี้ยังต้องสนับสนุนให้สมาชิกในองค์การมีการ
ติดต่อสื่อสารและสนทนากัน เพ่ือให้สมาชิกรู้สึกถึงความมีอิสระทางความคิดและสามารถถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิดออกมาได้ง่าย ดังนั้นผู้บริหารควรเป็นผู้ที่เปิดกว้างทางด้านความคิด เต็มใจพร้อมรับ
ฟังความคิดเห็นและความรู้สึกต่างๆของสมาชิกทุกคนในองค์การ ดังนั้นการสร้างวิ สัยทัศน์ร่วม 
จ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์การ (Degree of Active Involvement) ซึ่งหากมี
ระดับการมีส่วนร่วมสูงก็แสดงว่า สมาชิกในองค์การมีความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
มาก วิสัยทัศน์จึงเป็นของทุกคนที่พร้อมจะยึดมั่นและมุ่งมั่นท างานร่วมกัน และหากสมาชิกมีส่วนร่วม
ระดับสูงก็จะท าให้สมาชิกในองค์การเกิดการเรียนรู้ได้มากเช่นกัน 

 2)  ก าหนดกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร 
  องค์การควรมีการจัดท ากลยุทธ์หรือนโยบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรอย่าง
ชัดเจน อาทิ การก าหนดนโยบายให้บุคลากรได้เข้ารับฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งการก าหนด
กลยุทธ์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร จะท าให้บุคลากรทราบว่าตนเองต้องเรียนรู้หรือพัฒนา
ศักยภาพด้านใดบ้างเพ่ือให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ (นันทพร โชตินุชิต, 2540) ซึ่งการเรียนรู้ของบุคลากร
จะเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์การไปสู่วิสัยทัศน์ที่หวังไว้ (Bennett and O’Brien, 1994) ซึ่ง
สอดคล้องกับ Marquardt and Reynolds (1994 อ้างถึงใน สมคิด สร้อยน้ า, 2547) ที่เสนอว่า การ
ที่องค์การจะพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้นั้น องค์การต้องใช้กลยุทธ์การเรียนรู้เชิงปฏิบั ติการ 
(Action Learning) และการเรียนรู้โดยเจตนา (การให้การเรียนรู้ด้วยการฝึกอบรม) ด าเนินควบคู่ไป
กับการปฏิบัติงาน  และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมคิด สร้อยน้ า (2547) ที่พบว่ากลยุทธ์
และพันธกิจ ที่ส่งเสริมให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ ควรมีลักษณะที่ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ 
และองค์การควรมีการจัดสรรงบประมาณและอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรอย่างเต็มที่   

 3)  ออกแบบโครงสร้างองค์การแบบราบ (Flat Organization)  
  องค์การควรมีการออกแบบโครงสร้างแบบแบนราบ (Flat Organization)  
มีระดับชั้นบังคับบัญชาไม่ซับซ้อน ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวจะเอ้ืออ านาจให้บุคลากรได้มีปฏิสัมพันธ์และมี
การประสานงานระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เอ้ือให้เกิดอิสระในการท างาน และเอ้ือ
ต่อการโยกย้ายหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้งานที่หลากหลาย  
(Marquardt and Reynolds, 1994 อ้างถึงใน สมคิด สร้อยน้ า, 2547; Kaiser, 2000;  สมบัติ กุสุมา
วลี, 2539: 38-39; บัณฑิต เพ็ชรประพันธ์กุล, 2540) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมนึก เอ้ือจิ
ระพงษ์พันธ์ และเพ็ญนภา ประภาวัต (2552) ที่เสนอว่า โครงสร้างองค์การแบบยืดหยุ่น จะช่วยให้
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เกิดความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน อันจะส่งผลให้การเรียนรู้เป็นไปโดยง่าย และรวดเร็ว และ
ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กิตติยา อินทกาญจน์ (2553) ที่พบว่า โครงสร้างที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ขององค์การ คือ โครงสร้างที่มีล าดับการบังคับบัญชาประมาณ 3-4 ชั้น เพราะโครงสร้าง
ดังกล่าวช่วยร่นระยะเวลาในการสื่อสารและประสานงานกันระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน นอกจากนี้
โครงสร้างแบบแบนราบยังสนับสนุนให้เกิดการการท างานแบบทีมข้ามสายงาน (Cross Functional 
Team) ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ  Bennett and O’Brien (1994);  Kaiser (2000);  
นันทพร โชตินุชิต (2540) และ สมคิด สร้อยน้ า (2547) ที่เสนอว่า การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
องค์การต้องสนับสนุนให้มีการท างานแบบทีมข้ามสายงาน มีการส่งให้บุคลากรที่อยู่ต่างแผนก หรือ
ต่างหน่วยงานได้มีโอกาสท างาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือถ่ายโอนความรู้ซึ่งกันและกัน อันจะ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์การ 

 4)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยในการปฏิบัติงาน 
 องค์การควรมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของ

องค์การในด้านต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิในการปฏิบัติงาน อาทิ การน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในจัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้เกิดการลื่นไหลของข้อมูลสารสนเทศ 
(Information Flow) ภายในองค์การ การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของแต่ละ
หน่วยงานภายในองค์การ (ระบบ Intranet) ให้สามารถรับส่งข้อมูลกันได้อย่างทั่วถึง รวมไปถึงการน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสาร (Bennett and O’Brien , 1994; นันทพร โชตินุชิต, 2540) 
ซึ่งสอดคล้องกับ Kaiser (2000) ที่ได้เสนอว่า การที่องค์การมีระบบข้อมูล ข่าวสาร ระบบสารสนเทศ 
ระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีมาตรฐานจะเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ของบุคลากร  

 5)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาท่ีช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ 
 องค์การควรมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของ

บุคลากรเข้ามาใช้ให้มากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการด าเนินชีวิคประจ าวัน บุคคลมีการเรียนรู้ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากขึ้น ส่งผลให้เกิด
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านทางสื่อเทคโนโลยี (สมคิด สร้อยน้ า, 2547)  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Marquardt and Reynolds (1996) ที่เสนอว่า เทคโนโลยีส าหรับเพ่ิมพูนการเรียนรู้ (Technology 
for Enhancing Knowledge) จะเกี่ยวข้องกับการน าเอาวีดิทัศน์ โสตทัศน์ และการฝึกอบรมแบบสื่อ
ผสมผสาน(Computer-Based Multimedia) มาใช้ประโยชน์เพ่ือถ่ายทอด และพัฒนาความรู้ ทักษะ
ของบุคลากรในองค์การให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ช่วยในการสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ระบบ 
E-learning, Knowledge Sharing , Web Board และการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น 

 
 



 160 

 6)  สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  
 องค์การสามารถสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ได้โดยการสร้าง

ค่านิยมที่ยอมรับว่าความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้ มองว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้และพัฒนา การ
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เป็นทีมโดยการให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้แก่กัน 
เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการส่งเสริมให้ทดลอง ศึกษาน าร่อง เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติ ใหม่ๆโดยไม่
กลัวความล้มเหลว ส่งเสริมให้มีการสนทนา (Dialogue) การอภิปราย (Discussion) การซักถาม 
(Inquiry) โดยองค์การจะจัดเตรียมเวลา (Time) สถานที่ (Place) และทรัพยากร (Resource) เพ่ือ
เอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในองค์การ (Watkin and Marsick, 1993: 44-47; 
สมบัติ  กุสุมาวลี , 2539: 38-39; วีระวัฒน์ ปันนิตามัย , 2540: 89-96; วิชัย อุตสาหจิต , 2559)  
ซึ่งสอดคล้องกับ วิโรจน์ สารรัตนะ (2545)  ที่เสนอว่า การที่ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากบุคลากร มีการใช้ภาวะผู้น าแบบช่วยเหลือส่งเสริมส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
นอกจากนี้องค์การยังควรส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การยอมรับความแตกต่างระหว่างกัน รวมไปถึง
ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย เปิดกว้างต่อทัศนะใหม่ๆโดยปราศจาคอคติ และร่วมกันหา
แนวทางในการปฏิบัติที่เกิดประโยชน์กับองค์การมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานของ วิจัย ดวงใจ 
เปลี่ยนบ ารุง และคณะ (2555) ที่เสนอว่า องค์การที่มีบรรยากาศในการท างานที่ บุคลากรในองค์การ
มีการสนับสนุนช่วยเหลือกัน จะช่วยสร้างความประทับใจและความรู้สึกที่ดีให้แก่บุคลากรในองค์การ 
ซึ่งหากองค์การมีการให้เวลาบุคลากรในการเรียนรู้ มียอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล และการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ จะช่วยบุคลากรมีความสุขและมีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้องค์การมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีข้ึน (Kaiser, 2000) 

 7)  ให้โอกาสและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเอง 
 องค์การควรสร้างโอกาสให้บุคลากรทุกคนในองค์การได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เช่น มีงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเอง ที่ซึ่งบุคลากรเป็นผู้ตัดสินใจและรับผิดชอบเองว่าจะ
ต้องการพัฒนาอะไร โดยมีฝ่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนข้อมูลต่างๆ มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการเรียนการสอนเกี่ยวกับความรู้ หรือ
ทักษะบางอย่างที่บุคลากรต้องการเรียนรู้ มีห้องสมุดหรือคลังความรู้ขององค์การเพ่ือให้ในการศึกษา
ค้น คว้ าข้ อมู ลต่ างๆ  (สมบั ติ  กุ สุ ม าวลี , 2539: 38-39; บัณ ฑิ ต  เพ็ ช รป ระพัน ธ์กุ ล , 2540)  
มีการออกแบบระบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น การออกแบบระบบแรงงานสัมพันธ์แบบประชาธิปไตย
อุตสาหกรรม (Industrial Democracy) เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์การได้เรียนรู้ร่วมกับผู้บริหาร 
ระบบค่าจ้างที่ยืดหยุ่น ระบบบัญชีการเงินที่ เกื้อหนุนการเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยสามารถเข้าถึงง่าย (Watkin and Marsick, 1993: 44-47; สมบัติ กุสุมาวลี, 2539: 38-39) 
องค์การสามารถส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากรได้โดย การจัดฝึกอบรม การให้
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ทุนการศึกษา หรือการให้บุคลากรได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ Bennett and 
O’Brien (1994);  Marquardt and Reynolds (1996) ที่เสนอว่า การจัดฝึกอบรม เป็นวิธีหนึ่งที่ท า
ให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญห าและ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม  และมีการเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันและกัน 

 8)  ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  
 องค์การควรมีการส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในองค์การ  

โดยอาศัยความคิด ความรู้ และประสบการณ์ของบุคลากรมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพ่ือพัฒนา
ความรู้และเพ่ิมศักยภาพของทีม การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมจะเกิดได้จากการรวมพลังของสมาชิกในทีม 
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆร่วมกันโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แก่กันอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความคิดร่วมกันของกลุ่ม (Group Thinking) (Senge, 1990; วีระวัฒน์ ปันนิตา
มัย, 2543) นอกจากนี้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมยังสามารถท าได้โดย การพูดคุยสนทนา 
(Dialogue) ซึ่ ง เป็ น กระบ วน การสื่ อ ส าร  ป ฏิ สั ม พั น ธ์  ใน แนวระนาบ  (Non-Hierarchical 
Communication)โดยผู้ร่วมสนทนาร่วมมือกันทุกวิถีทาง เพื่อเปิดโอกาสให้ความแตกต่างหลากหลาย
ในมิติต่างๆ เช่น คุณวุฒิ วัยวุฒิ ต าแหน่งหรือฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม ศรัทธาและความเชื่อที่มีอยู่
เดิม เกิดการคลี่คลาย ไหลเวียน แลกเปลี่ยนความหมายซึ่งกันและกัน ท าให้ความคิดทุกความคิด  
เกิดการถ่ายเทเข้าหากัน (Shared Meaning) และเปลี่ยนคุณภาพใหม่ เกิดญาณส านึกใหม่ (Intuitive 
Knowledge) ที่มีความลึกซึ้งและเป็นธรรม (Bohm, 1996) และในท้ายที่สุดการสนทนาและการ
อภิปรายจะน าไปสู่แนวทางการปฏิบัตร่วมกัน ที่เกิดจากความเต็มใจของบุคลากร ซึ่งจะท าให้องค์การ
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และน าไปสู่การเป็นองค์การแห่งเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ William D. 
Hitt (1996) ที่เสนอว่า การที่บุคลากรมีการท างานร่วมกันเป็นทีม รวมกันเป็นหนึ่งเพ่ือที่จะเรียนรู้ไป
ด้วยกัน ท าให้ความรู้และทักษะต่างๆ ได้รับการพัฒนามากกว่าการเรียนรู้ส่วนบุคคล  และสอดคล้อง
กับ Marquardt and Reynolds (1994 อ้างถึงใน สมคิด สร้อยน้ า, 2547)  ที่เสนอว่า การท างาน
เป็นทีมและเครือข่าย (Teamwork and Network) จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันในการ
ปฏิบัติงาน เกิดระบบการท างานอย่างเป็นเครือข่าย ซึ่งเป็นการท างานที่มุ่งแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาวและก่อให้เกิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในองค์การ อันจะน าไปสู่พลังร่วม (Synergy) ที่ท าให้
องค์การเติบโตและมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

 9)  กระตุ้นและสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ 
 องค์การควรมีการกระตุ้น โน้มน้าว และจูงใจให้บุคลากรเกิดความเพียรพยายามใน

การเรียนรู้และเกิดความรู้สึกท่ีอยากจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งสามารถท าได้โดยการให้ผลตอบแทน
ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน เช่น โบนัส เและผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การชื่มชม ยอมรับ หรือ
อาจจะเป็นการเลี้ยงฉลองเมื่อท าโครงการใดโครงการหนึ่งประสบความส าเร็จ เพ่ือเป็นรางวัลส าหรับ
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การเรียนรู้ (นันทพร โชตินุชิต, 2540) นอกจากนี้ การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ  การมอบโอกาส
ในการพัฒนาตนเองให้กับบุคลากร การให้ความเป็นอิสระในการคิด ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และการยอมรับและให้เกียรติบุคลากรนั้นก้สามารถท าให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจได้
เช่นเดียวกัน (สมคิด สร้อยน้ า, 2547) ซึ่งสอดคล้องกับ ลือชัย จันทร์โป๊ (2546) ที่เสนอว่า การจูงใจ 
เป็นสิ่งที่ท าให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นที่จะท าในสิ่งที่มีคุณค่า ดังนั้นแรงจูงใจจึงถือเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพล และส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งการจูงใจไม่จ าเป็นต้องเป็นในรูปของของ
รางวัล รายได้ แต่อาจเป็นการกล่าวยกย่องชมเชย การให้เกียรติ การให้โอกาสในการพัฒนา หรือให้
การเติบโตในอาชีพ เป็นต้น และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กิตติยา อินทกาญจน์ (2553) 
เกี่ยวกับประเด็นของแนวทางการปฏิบัจิที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ขององค์การว่า การกระตุ้นให้
บุคคลเกิดการเรียนรู้สามารถท าได้โดย การสร้างความมุ่งมั่นในอาชีพ (Commitment Career)  
การให้อ านาจในการตัดสินใจ และการสร้างบรรยากาศที่มุ่มเน้นด้านนวัตกรรม เป็นต้น 

 10)  ให้อ านาจในการตัดสินใจ (Empowerment) 
 องค์การควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพที่ตนมี ให้มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ (Shared Decision Making) มีการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของความเป็นประชาธิปไตย เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสุงสุดแก่องค์การ รวมไปถึงให้โอกาสบุคลากรได้ตัดสินใจแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆด้วย
ตนเอง มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ (Marquardt and Reynolds, 1994 อ้างถึงใน 
สมคิด สร้อยน้ า , 2547; วิโรจน์ สารรัตนะ , 2545)  ซึ่งสอดคล้องกับ Pedler Burgoyne and 
Boydell (1991) ที่เสนอว่า ผู้น าต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้บังคับบัญชามาเป็นผู้ที่กระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้ กระตุ้นการสื่อสาร การเจรจาต่อรองมากกว่าควบคุมโดยใช้อ านาจบังคับบัญชา และเน้น
การกระจายอ านาจมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการให้อิสระแก่บุคลากรในการท าสิ่งต่างๆได้ โดยบุคลากร
สามารถเสนอแนวคิดใหม่ๆหรือทดลองสิ่งใหม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ  เนตร์พัณณา ยาวิราช (2546)  
ที่เสนอว่า การให้บุคลากรมีอ านาจในตัวเอง (Self-Empowerment) คือ การให้บุคลากรมีอ านาจใน
การติดสินใจหรือท าสิ่งต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุมัติทุกครั้งไป ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความเชื่อมั่นใน
บุคลากรของตน และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่  

 
จากการวิเคราะห์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพในปัจจุบัน จ าแนกตาม

ระดับการเรียนรู้ในองค์การ ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับทีม และระดับองค์การ พบว่า 
ธนาคารกรุงเทพมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับบุคคลด้วยการให้โอกาสและสนับสนุนให้บุคลากรได้
พัฒนาตนเอง โดยการให้บุคลากรไปศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่น หรือศึกษาดูงานนอกองค์การเพ่ือให้
บุคลากรเกิดการเรียนรู้ มีการกระตุ้นและสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ โดยการมอบหมายงาน
ให้บุคลากรไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือมาถ่ายทอดให้แก่เพ่ือนร่วมงาน นอกจากนี้ในยังส่งเสริม
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การเรียนรู้ในระดับบุคคลด้วยการให้อ านาจในการตัดสินใจ โดยการมอบหมายงานให้รับผิดชอบและ
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้วางแผน ออกแบบ ด าเนินการ และตัดสินใจด้วยตัวเอง  ส าหรับการเรียนรู้ใน
ระดับทีมธนาคารกรุงเทพได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (ในบางหน่วยงาน) โดยการให้
บุคลากรที่อยู่คนละกลุ่มงานได้มีโอกาสมาท าโครงการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้โดย
เอาความสามารถและความถนัดของแต่ละคนมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับธนาคารมีการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่ วมกัน โดยการให้บุคลากร
มาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ที่ตนไปพบเจอ แก่เพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆ เพ่ือเป็นกรณีศึกษา
หรือหาแนวทางการแก้ไข พัฒนาร่วมกัน ส่วนการเรียนรู้ในระดับองค์การนั้น ธนาคารกรุงเทพใน
ปัจจุบันได้มีการออกแบบโครงสร้างองค์การเป็นแบบแบนราบ กล่าวคือ มีระดับชั้นการบังคับบัญชาไม่
มาก ท าให้บุคลากรและผู้บริหารมีความใกล้ชิดกัน แต่ทั้งนี้ก็ยังมีช่องว่างระหว่างบุคลากรและผู้บริหาร
ในบางหน่วยงาน นอกจากนี้การเรียนรู้ในระดับองค์การธนาคารกรุงเทพได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ในองค์การทั้งในส่วนของการช่วยให้การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในองค์การ ตัวอย่างเช่น การใช้ระบบ  
E-Learning หรือ การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์สิ่งที่
ธนาคารกรุงเทพเป็นในปัจจุบัน อาจยังไม่เพียงพอต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  เพราะยังขาด
การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ท าให้วิสัยทัศน์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นภาพ
อนาคตที่เกิดจากมุมมองของผู้บริหารเพียงอย่างเดียว อีกทั้งธนาคารกรุงเทพยังขาดการก าหนด  
กลยุทธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร กลยุทธ์ขององค์การในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การท างาน การ
ให้บริการ และผลประกอบการเป็นส่วนใหญ่ กลยุทธ์ที่มีอยู่จึงไม่ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรมาก
เท่าท่ีควร   

ดังนั้นหากจะพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ ธนาคารกรุงเทพ
ควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับทีมและระดับองค์การมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ การเรียนรู้ในระดับทีม 
ธนาคารควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมในทุกทุกหน่วยงานขององค์การ โดยส่งเสริมและ
ให้โอกาสบุคลากรได้มีการท างานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งอาจเป็นทีมที่สมาชิกมาจากหน่วยงานเดียวกัน 
หรือ เป็นทีมที่มีสมาชิกมาจากหลายๆหน่วยงาน โดยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมนั้นจะท าให้ความรู้และ
ทักษะต่างๆ ได้รับการพัฒนามากกว่าการเรียนรู้ส่วนบุคคล  ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
แล้ว ยังสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน เกิดระบบการท างานอย่างเป็นเครือข่าย  
อันจะน าไปสู่พลังร่วม (Synergy) ที่ท าให้องค์การเติบโตและมีความได้เปรียบทางการแข่งขันอีกด้วย 
ทั้งนี้หากมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมในทุกทุกหน่วยงานแล้ว ก็ย่อมขยายการเรียนรู้วงกว้างออกไป 
ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งองค์การ ส าหรับการเรียนรู้ในระดับองค์การ ธนาคารควรมีการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วม โดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ หรือภาพอนาคต
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ร่วมกับผู้บริหาร เพราะบุคลากรถือเป็นก าลังส าคัญที่จะท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
นอกจากนี้ ธนาคารควรมีการก าหนดกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างชัดเจน เพ่ือให้
บุคลากรทราบว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอย่างไรบ้าง การก าหนดกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ยังเป็น
การแสดงให้บุคลากรเห็นว่าองค์การให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้บุคลากรเกิด
ความรู้สึกอยากพัฒนาตนเองอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ธนาคารควรมีการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์การ ไม่ใช่เพียงแค่ในระดับทีมหรือในบางหน่วยงานเท่านั้น  
ซึ่งแม้แต่หน่วยงานที่มีรูปแบบการท างานแบบประจ า (Routine) ก็สามารถสร้างวัฒนธรรมและ
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การให้บุคลากรได้ร่วมกันคิดหาวิธีการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการท างาน เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์การท างานของตนเองแก่เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นต้น ซึ่งทั้งนี้
หากองค์การมีการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์การแล้ว บุคลากรใน
องค์การก็ย่อมเกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคล และระดับทีม  และสามารถพัฒนาองค์การไปสู่การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ในที่สุด  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้เสนอตัวแบบแนวทางการพัฒนาธนาคารกรุงเทพ สู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้ โดยเปรียบเทียบสิ่งที่องค์การเป็นในปัจจุบัน กับ แนวทางการพัฒนาองค์การไปสู่องค์การ
เรียนรู้  ดังภาพที่ 5.1 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 5.1 ตัวแบบแนวทางการพัฒนาธนาคารกรุงเทพ สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
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 ข้อเสนอแนะ 

 จากข้อมูลผลการวิเคราะห์และการอภิปรายผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาองค์การ
ประเภทธุรกิจธนาคารสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สามารถ
จัดท าข้อเสนอแนะได้ 2 ประการ คือ ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะ
ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ สามารถจ าแนกตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ได้แก่ องค์การที่ศึกษา องค์การอ่ืน ผู้บริหารและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีรายละเอียด  
ดังตารางที่ 5.2 

 

ตารางท่ี 5.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ จ าแนกตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจยัไปใช้ 

องค์การที่ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การที่ศึกษา 

1. ผลการศึกษาระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้พบว่าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) มีระดับการเป็นองค์การแห่งรู้ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง ดังนั้นผู้บริหารองค์การควรมีการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในองค์การให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้มีกระบวนการและการด าเนินการการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
รวมถึงมีการส่งเสริมและสร้างพฤติกรรมของผู้น าที่กระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่บุคลากร
มากยิ่งข้ึนเช่นกัน  

2. ผลการศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนตอ่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้พบว่า ปัจจัยด้านกล
ยุทธ์และวิสัยทัศน์ บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในระดับ
องค์การ มีส่วนร่วมเพียงแต่การก าหนดกลยุทธ์ในระดับหน่วยงานเท่านั้น ท าให้
บุคลากรไม่ทราบวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การอย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้องค์การ
อาจเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีสว่นร่วมในการก าหนดวิสยัทัศน์และกลยุทธ์ โดยการส่ง
ตัวแทนของบุคลากรเข้ามาร่วมก าหนด เป็นต้น 

3. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเสริมสร้างการ
เรียนรู้ให้แก่บุคลากรในหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด องค์การควรมีนโยบายที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรได้เข้าไปใช้เทคโนโลยี
เหล่านั้นอย่างสม่ าเสมอ 
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ตารางท่ี 5.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ จ าแนกตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจยัไปใช้ 

องค์การอื่น 4. การน าแนวทางการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ไปใช้ ควรศึกษาบริบท
และวัฒนธรรมของแต่ละองค์การ ถึงแม้จะเป็นองค์การประเภทธุรกิจธนาคาร
เหมือนกัน แต่ก็อาจมีบริบท ลักษณะและรูปแบบการบริหารแตกต่างกัน ท าให้
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรแตกต่างกันด้วย 

5. การกระจายความรู้และการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันเป็นสิ่งส าคัญท าให้เกิด
การเรียนรู้ในองค์การ องค์การจึงควรจัดหาช่องทางให้บุคลากรได้ถ่ายทอดความรู้
ซึ่งกันและกัน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานของตน รวมไปถึงมีระบบการ
จัดเก็บความรู้ที่เป็นศูนย์กลาง เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่องค์การให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้าไปศึกษาได้อย่างทั่วถึง 

ผู้บริหาร และ
นักพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  

6. ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีบทบาทส าคัญต่อการเติบโตและการประสบ
ความส าเร็จขององค์การ ดังนั้นผู้บริหารและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงควรให้
ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท้ังในด้านของความรู้ และทักษะต่างๆ 
เพื่อสร้างความได้เปรียบและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

7. ผู้บริหารและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์การ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล ผู้บริหาร
ต้องตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้และมีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น
ในองค์การทั้งในระดับบุคคล ระดับทีมงานและระดับองค์การ 

8. หากองค์การมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัด มีการสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพให้แก่บุคลากร นอกจากองค์การจะได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพเกิด
งานที่มีประสิทธิผลและยังท าให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น 
ตลอดจนเกิดความผูกพันต่องานและองค์การเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

  1)  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคากรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียว การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของธนาคารอ่ืนๆ เพ่ือให้มีเกณฑ์หรือมาตรฐานส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
องค์การประเภทธุรกิจธนาคารสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
  2)  การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระดับและปัจจัยที่สนับสนุนต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การประเภทอ่ืนๆในประเทศไทย นอกเหนือจากองค์การประเภท
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ธุรกิจธนาคาร เพ่ือให้มีเกณฑ์หรือมาตรฐานส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในวงกว้างในหลายแวดวงธุรกกิจ 
  3)  การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อ่ืนๆ เช่น การให้ข้อมูลย้อนกลับ ภาวะผู้น า รวมถึงควรมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่
สนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จากทั้งมุมมองของพนักงานและมุมมองของผู้บริหารแล้ว
น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมปัจจัยที่สนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ร่วมกัน 
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