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บทคัดย�อ    
 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค� เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาป8จจัยท่ีส�งผลต�อการเป9นองค�การแห�งการ
เรียนรู�ของพนักงานการไฟฟ<าฝ>ายผลิตแห�งประเทศไทยและ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว�างป8จจัยท่ีส�งผล
ต�อการเป9นองค�การแห�งการเรียนรู�กับการเป9นองค�การแห�งการเรียนรู�ของพนักงานการไฟฝ>ายผลิตแห�งประเทศ
ไทย กลุ�มตัวอย�างได�แก�ผู�ปฏิบัติงานการไฟฟ<าฝ>ายผลิตแห�งประเทศไทย จํานวน  400 คน การเก็บรวบรวม
ข�อมูลท่ีใช�ในการศึกษาใช�แบบสอบถาม และประมวลผลข�อมูลด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร� สถิติท่ีใช�ในการ
วิเคราะห� ได�แก� แจกแจงความถ่ี ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�แบบเพียร�สัน  และการทดสอบ
สมมติฐานได�กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติได�ท่ีระดับ .05 

 
ผลการวิจัยพบว�าการไฟฟ<าฝ>ายผลิตแห�งประเทศไทยมีความเป9นองค�การแห�งการเรียนรู�โดยรวมอยู�ใน

ระดับสูง และรายด�านเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย ดังนี้ ด�านพลวัตรการเรียนรู�  ด�านการเสริมพลังแก�
ผู�ปฏิบัติงาน  ด�านการจัดการความรู�  ด�านโครงสร�างองค�การ  และด�านเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู�เป9นลําดับ
สุดท�าย   

 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว�า ด�านโครงสร�างองค�การ  การจัดการความรู�  และเทคโนโลยีเพ่ือการ

เรียนรู� มีความสัมพันธ�เชิงบวกในระดับปานกลางกับลักษณะของการเป9นองค�การแห�งการเรียนรู� และด�านการ
เสริมพลังแก�ผู�ปฏิบัติงาน  พลวัตรการเรียนรู� มีค�าความสัมพันธ�ในทางบวกกับลักษณะของการเป9นองค�การแห�ง
การเรียนรู� โดยมีความสัมพันธ�ในระดับสูง 

 
 คําสําคัญ องค�การแห�งการเรียนรู� , การไฟฟ<าฝ>ายผลิตแห�งประเทศไทย 
 
Abstract  

 

The objectives of this research were to 1 )  study factors that affect learning 
organization of Electricity Generating Authority of Thailand and 2 )  study the relationship 
between the factors that affect learning organization and the learning organization of 



 

Electricity Generating Authority of Thailand. In this research, the sample size consisted of 400 
employees of Electricity Generating Authority of Thailand. This research conducted 
questionnaires to gather data and analyze them by statistic methods, including frequency, 
percentage, mean, standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient. The level of statistical significance was at .05 in the study. 

 
This research found out that the learning organization level of Electricity 

Generating Authority of Thailand was high. When considered each aspect, the highest was 
Learning Dynamic followed by People Empowerment, Knowledge Management, Organization 
Transformation and Technology Application, respectively. 

 
The hypothesis testing results showed that Organization Transformation, 

Knowledge Management and Technology Application were positively correlated at a 
moderate level with  the nature of the learning organization. And People Empowerment, 
Learning Dynamic  were positively correlated at a high level with the nature of the learning 
organization. 
 
 Keyword learning Organization, Electricity Generating Authority of Thailand 
 
 
บทนํา   
 
 ในป8จจุบันเราได�เข�าสู�ยุคศตวรรรษท่ี 21 หรือเป9นยุคท่ีเรียกว�ากระแสโลกาภิวัตน� ซ่ึงส�งผลให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ� ท้ังด�านเศรษฐกิจ  การเมือง สังคม รวมไปถึงด�านต�างๆ ทําให�เกิดความเปลี่ยนแปลงไป
อย�างรวดเร็ว มีการพัฒนาด�านการสื่อสารรุดหน�าไร�พรมแดน เชื่อมโยงคนท่ัวโลกให�กลายเป9นส�วนหนึ่งของกัน
และกัน เป9นยุคของการแข�งขัน ทําให�ผู�คนต�องเกิดการเรียนรู�และพัฒนาตัวเองอยู�ตลอดเวลา ส�งผลให�องค�การ
ต�องมีการปรับตัวอย�างเหมาะสมและทันต�อสภาพแวดล�อม เพ่ือประสิทธิภาพความอยู�รอดและประสบ
ความสําเร็จขององค�การ รักษาความได�เปรียบในทางด�านการแข�งขัน 
 การท่ีองค�การจะสามารถอยู�รอดได�ในยุคกระแสโลกาภิวัตน�เช�นนี้ จะต�องเป9นองค�การท่ีมีสมรรถนะ
สูงและต�องมีการเตรียมความพร�อมในด�านต�างๆ ให�มีความพร�อมและเกิดประโยชน�อย�างสูงสุด และการท่ี
องค�การต�องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วของสภาพสังคมนั้น จะต�องมีการปฏิรูปตนเอง โดยต�องมี
การเรียนรู� และปรับตัว เพ่ือปรับองค�การให�เข�ากับความเปลี่ยนแปลงต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยการเป9นองค�การแห�ง
การเรียนรู�  ดังเช�นท่ีผู�นําของ Rover Automotive Group ในประเทศอังกฤษ กล�าวว�า การเรียนรู�ในองค�การ 
จะนํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงการบริหารในอนาคต โดยจะทําให�เกิดการก�าวกระโดดในระดับอนุภาค 
(quantum leaps ) การปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง ก็คือ การท่ีทุกก�าวกระโดดกลายมาเป9นโอกาสในการเรียนรู� 
และเป9นการเตรียมความพร�อมในการก�าวกระโดดครั้งต�อไป การเรียนรู�ท่ีเร็วกว�าคู�แข�งจะทําให�ระยะห�างของ
เวลาระหว�างการก�าวกระโดดในแต�ละครั้งมีการลดลง และทําให�ก�าวรุดหน�าไปได�เร็วยิ่งข้ึนด�วย (Marquardt, 
1996 อ�างถึงใน วีรวุธ  มาฆะศิรานนท�, 2554: 11) 



 

  
 Johns Manville กล�าวว�า ในขณะนี้เราต�องการการเรียนรู�แบบใหม�ท่ีเฉียบแหลมมากข้ึน และเข�า
กับผู�เรียนได�ดีข้ึน ตลอดจนสัมพันธ�กับวิธีการทํางานท่ีมากข้ึน นอกจากนี้ยังต�องเป9นการเรียนรู�ท่ีทําให�สามารถ
ปฏิบัติงานได�ดียิ่งข้ึน สามารถสร�างความแตกต�างได�อย�างรวดเร็ว และมีประสิทธิผลท่ีมากข้ึนอีกด�วย 
(Manville, 2001 อ�างถึงใน วีรวุธ  มาฆะศิรานนท�, 2554: 9)  
 องค�การท่ีสามารถทําให�การเรียนรู�เป9นขีดความสามารถหลักได� จะนํามาซ่ึงการขับเคลื่อนความรู�
ใหม�ๆ กลยุทธ�แบบใหม�ๆ และรูปแบบในการทําธุรกิจแบบใหม�ได�อย�างมีความหลากหลายอย�างมากมาย 
 จากแผนยุทธศาสตร�ของ กฟผ. ปx 2560 – 2569 นั้นมีเป<าหมายท่ีจะเป9นองค�การชั้นนําในกิจการ
ไฟฟ<าในระดับสากล (Global Top quartile Utility) ซ่ึงการท่ีจะพัฒนาไปสู�ระดับสากลได�นั้น จะต�องมีการ
บริหารจัดการภายในองค�การเสียก�อน ซ่ึงแนวทางหนึ่งก็คือ “การเป9นองค�การแห�งการเรียนรู�” ผู�ปฏิบัติงาน
จะต�องมีการเรียนรู�และพัฒนางานอย�างต�อเนื่อง รวมท้ังองค�การก็จะต�องเป}ดโอกาสและสนับสนุนให�
ผู�ปฏิบัติงานได�มีการเรียนรู�อย�างต�อเนื่องเพ่ือพัฒนาองค�การไปสู�ระดับสากลให�ได�  
 การพัฒนาองค�การให�เป9นองค�การแห�งการเรียนรู�เป9นหลักการบริหารท่ีมุ�งเน�นให�องค�การมุ�งสู�ความ
เจริญเติบโตอย�างยั่งยืน และการไฟฟ<าฝ>ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) เป9นองค�การรัฐวิสาหกิจด�านการผลิต
ไฟฟ<าชั้นนําของประเทศไทย นอกจากจะต�องแข�งขันเพ่ือรักษาความเป9นผู�นําในประเทศแล�ว ยังต�องการท่ีจะ
สามารถแข�งขันได�ในเวทีโลก ซ่ึงแข�งขันกันด�วยความรู�และภูมิป8ญญาอีกด�วย ท�ามกลางสภาวะแวดล�อมท่ีมีการ
แข�งขันอย�างรุนแรงในยุคป8จจุบันนี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ในองค�การให�เกิดการเรียนรู�สิ่งต�างๆ อย�าง
สมํ่าเสมอ เป9นการปรับตัวท่ีมุ�งไปสู�ความสําเร็จ ไม�ใช�เพียงแค�เพ่ือความอยู�รอดเท�านั้น ดังนั้น การสํารวจป8จจัย
ความเป9นองค�การแห�งการเรียนรู�ของ กฟผ. เพ่ือเป9นการหาแนวทาง ข�อมูลนํามาปรับปรุง และนํามาจัดทําแผน
เสริมสร�างด�านต�างๆ ให� กฟผ. กลายเป9นองค�การเรียนรู�อย�างแท�จริง 
 
 
 
วัตถุประสงค�ของการศึกษา  
 
 1. เพ่ือศึกษาป8จจัยท่ีส�งผลต�อการเป9นองค�การแห�งการเรียนรู�ของพนักงานการไฟฟ<าฝ>ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว�างป8จจัยท่ีส�งผลต�อการเป9นองค�การแห�งการเรียนรู�กับการเป9น
องค�การแห�งการเรียนรู�ของพนักงานการไฟฝ>ายผลิตแห�งประเทศไทย 
 
ประโยชน�ท่ีคาดว�าจะได�รับ  
 
 ผลการศึกษาสามารถนําไปใช�เป9นข�อเสนอแนะ ในการกําหนดนโยบายของผู�บริหาร เพ่ือกําหนด
แนวทางในการพัฒนาไปสู�การเป9นองค�การแห�งการเรียนรู�ของการไฟฟ<าฝ>ายผลิตแห�งประเทศไทย และ
นอกจากนั้นยังเป9นแนวทางให�กับผู�ท่ีสนใจศึกษาค�นคว�าในเรื่ององค�การแห�งการเรียนรู�ต�อไป 
 
 
 



 

สมมติฐานของการวิจัย  
 
 องค�ประกอบท่ีส�งผลต�อการเป9นองค�การแห�งการเรียนรู�ของผู�ปฏิบัติงานการไฟฟ<าฝ>ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย มีความสัมพันธ�กับลักษณะของการเป9นองค�การแห�งการเรียนรู� 
 1. โครงสร�างองค�การมีความสัมพันธ�กับลักษณะของการเป9นองค�การแห�งการเรียนรู� 
 2. การจัดการความรู�มีความสัมพันธ�กับลักษณะของการเป9นองค�การแห�งการเรียนรู� 
 3. เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู�มีความสัมพันธ�กับลักษณะของการเป9นองค�การแห�งการเรียนรู� 
 4. การเสริมพลังแก�ผู�ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ�กับลักษณะของการเป9นองค�การแห�งการเรียนรู� 
 5. พลวัตรการเรียนรู�มีความสัมพันธ�กับลักษณะของการเป9นองค�การแห�งการเรียนรู� 
 
ขอบเขตของการวิจัย   
 
 พนักงานการไฟฟ<าฝ>ายผลิตแห�งประเทศไทย จํานวน 22,465  คน  (ข�อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ� 
2560)  ระยะเวลาการดําเนินงานวิจัยระหว�างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2560 
 
วิธีดําเนินการวิจัย   
 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช�ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป9นผู�ปฏิบัติงานการไฟฟ<าฝ>ายผลิตแห�งประเทศไทย จํานวน 
22,465 คน (ข�อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ� 2560) 
 
 กลุ�มตัวอย�าง 

กลุ�มตัวอย�างคํานวณจากจํานวนประชากรท้ังหมด 22,465 คน โดยใช� สูตรคํานวณของ Yamane 
จํานวน 393 คน แต�เพ่ือให�ครอบคลุมจํานวนกลุ�มตัวอย�างจึงเก็บข�อมูลจํานวน 400 คน 

จากนั้นใช�วิธีสุ�มตัวอย�างแบบง�าย (Simple random sampling)  จับสลากโดยเขียนหมายเลขของ
ประชากรหมายเลข 1 - 22,465 ลงในสลาก ม�วนใส�ภาชนะคละกันให�ท่ัวแล�วหยิบข้ึนมาจนได�ตามจํานวนท่ี
ต�องการจนครบจํานวนแต�ละสายงาน 

 
เครื่องมือท่ีใช�ในงานวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม ซ่ึงผู�วิจัยสร�างข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

ตลอดจนผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  โดยแบ�งออกเป9น 3 ส�วน ดังนี้ 
ส�วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข�อมูลส�วนบุคคลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ประกอบด�วย เพศ 

อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา ตําแหน�งงาน และสายงานท่ีสังกัด  
ส�วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับองค�ประกอบของการองค�การแห�งการเรียนรู� โดยผู�วิจัยได�นําแนวคิด

ของ Marquardt & Raynolds A. มากําหนดเป9นข�อคําถามจํานวน 5  ป8จจัย ดังนี้  
1. โครงสร�างองค�การ     จํานวน     7 ข�อ 
2. การจัดการความรู�   จํานวน     6 ข�อ 
3. เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู�  จํานวน      5 ข�อ 



 

4. การเสริมพลังแก�ผู�ปฏิบัติงาน  จํานวน      7 ข�อ 
5. พลวัตรการเรียนรู�   จํานวน     5 ข�อ 

 
 ส�วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะการเป9นองค�การแห�งการเรียนรู� โดยผู�วิจัยได�นําแนวคิดของ 

Senge   มากําหนดเป9นข�อคําถามจํานวน  5 ป8จจัย ดังนี้ 
1. การเป9นบุคคลท่ีรอบรู�   จํานวน      6 ข�อ 
2. การมีแบบแผนความคิด  จํานวน       5 ข�อ 
3. การสร�างวิสัยทัศน�ร�วมกัน  จํานวน       5 ข�อ 
4. การเรียนรู�ร�วมกันเป9นทีม  จํานวน       5 ข�อ 
5. การคิดอย�างเป9นระบบ   จํานวน       5 ข�อ 
 
ลักษณะของแบบสอบถามในส�วนท่ี 2 และ 3 เป9นมาตรวัดค�าแบบลิเคอร�ทสเกล (Likert Scale) โดยมี

เกณฑ�ในการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดบัความคดิเห็น ระดบัคะแนน 

ข้อคําถามเชิงบวก 
ระดบัคะแนน 

ข้อคําถามเชิงลบ 
เห็นด้วยอยา่งยิ�ง 
เห็นด้วย 
ไมแ่นใ่จ 
ไมเ่ห็นด้วย 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ�ง 

  
! 
" 
# 
$ 

$ 
# 
" 
! 
  

 
 ในการแปลผลคะแนน ผู�วิจัยได�แบ�งคะแนนออกเป9น 3 ระดับ คือ ตํ่า ปานกลาง และสูง ตามเกณฑ�
การวิเคราะห�ของ Glass และ Hopkin (1996: 16-17) โดยคํานวณจากค�าพิสัย (Range) และทําการแบ�งเป9น 
3 ช�วงเท�ากัน (Interval) โดยคํานวณจากสูตรต�อไปนี้ 
 
ช�วงความกว�างของข�อมูลในแต�ละชั้น  =   
 
 
ซ่ึงแทนค�าได�เท�ากับ     =  
 
           =      1.33 
 ดังสามารถแสดงเกณฑ�การแปลความหมายค�าคะแนน ดังนี้ 

1. ระดับตํ่า        1.00 – 2.33 
2. ระดับปานกลาง    2.34 – 3.66 
3. ระดับสูง     3.67 – 5.00 

 

     คะแนนสงูสดุ  - คะแนนตํ�าสดุ 
                  จํานวนชั *น 

       - $ 
       " 



 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ วิจยัได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการดําเนินการจดัทําแบบสอบถาม และแบบสอบถาม
ออนไลน์ ผ่านระบบแบบสอบถาม Google Form ส่งให้ผู้ปฏิบตัิงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
โดยให้ข้อมูลกระจายไปทั�วทั *ง $$ สายงานที�สงักัดของกลุ่มตวัอย่าง จํานวนรวมทั *งสิ *น 400 ชุด โดยมีผู้ ให้
ความร่วมมือตอบแบบสอบถามและส่งกลับคืนมาทั *งสิ *น 420 คน และหลงัจากตรวจสอบความครบถ้วน
ของแบบสอบถามแล้ว ได้นําแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมลู จํานวน 400 ชดุ  

 
 การวิเคราะห�ข�อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ได�เก็บรวบรวมข�อมูลท่ีได�มาจากกลุ�มตัวอย�าง มาทําการตรวจสอบความถูกต�องและ
ความสมบูรณ�ของข�อมูล แล�วนํามาบันทึกลงในคอมพิวเตอร� เพ่ือวิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติด�วยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ 
 

สรุปผลการวิจัย   
 
 องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

ในภาพรวมองค�ประกอบขององค�การแห�งการเรียนรู�อยู�ในระดับสูง (x ̄= ".DD)   โดยด�านพลวัตรการ

เรียนรู� มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (x ̄= 4.10) รองลงมาคือ ด�านเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู�  (x ̄= 4.G#) ด�านการจัดการ

ความรู� (x ̄= 3.96) ส�วนด�านโครงสร�างองค�การและการเสริมพลังผู�ปฏิบัติงาน มีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด (x ̄= ".D!) 
โดยมีรายละเอียดแต�ละด�าน ดังต�อไปนี้ 

ด�านโครงสร�างองค�การอยู�ในระดับสูง (x ̄= ".DD) เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อพบว�า ผู�ปฏิบัติงานร�วมมือ

กันทําภารกิจ และเป<าหมายขององค�การ (x̄ = 4.07) มีระดับความค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือผู�บริหาร

ระดับสูงสนับสนุนวิสัยทัศน�  งบประมาณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการเป9นองค�การแห�งการเรียนรู� (x ̄= 

4.06)  และประเด็นท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือ องค�การมีความคล�องตัว มีประสิทธิภาพในการสื่อสารและการ

เรียนรู�ในทุกระดับชั้น (x ̄= 3.68) 
ด�านการจัดการความรู�อยู�ในระดับสูง (x ̄= ".DM) เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อพบว�า ผู�ปฏิบัติงานมีทักษะ

ในการใช�งานระบบสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีต�างๆ เช�น การใช�งานคอมพิวเตอร� (x ̄= 4.05) มีระดับค�าเฉลี่ย

มากท่ีสุด รองลงมาคือผู�ปฏิบัติงานในองค�การตระหนักถึงความจําเป9นในการจัดเก็บความรู�ขององค�การ และ
แบ�งป8นความรู�กับเพ่ือนร�วมงาน (x ̄= !.G$)  และประเด็นท่ีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือ องค�การมีการพัฒนากลยุทธ�

ใหม�ๆ เพ่ือให�เกิดการแลกเปลี่ยนความรู�ท่ีทันต�อการเปลี่ยนแปลงและการแข�งขัน (x ̄= ".OP) 
ด�านเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู�อยู�ในระดับสูง (x̄ = !.G#) เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อพบว�า องค�การมี

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานด�วยคอมพิวเตอร�เพ่ือช�วยให�สามารถเรียนรู�และทํางานได�ดียิ่งข้ึน (x ̄= 4.14) มี
ระดับค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือองค�การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เช�น ห�องประชุม ห�องฝ�กอบรม หรือสื่อ



 

ต�างๆ เพ่ือช�วยในการเรียนรู� (x ̄= 4.11) และประเด็นท่ีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือ ผู�ปฏิบัติงานสามารถข�าถึงข�อมูล

ได�ทันทีท่ีต�องการเพ่ือสามารถปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ (x ̄= ".O#) 
ด�านการเสริมพลังแก�ผู�ปฏิบัติงานอยู�ในระดับสูง (x ̄= !.G#) เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อพบว�า องค�การ

เข�าร�วมกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู�กับชุมชน สมาคม สถาบันการ   ศึกษารวมท้ังองค�การระหว�างประเทศ (x ̄= 

4.GP) มีระดับค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือผู�บังคับบัญชาเป}ดโอกาสให�ทุกคนเรียนรู� และสนับสนุนให�

ผู�ปฏิบัติงานนําความรู�ท่ีได�มาใช�ในการสร�างสรรค�ผลงาน (x̄ = !.G#)  และประเด็นท่ีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือ 

องค�การมีการกระจายอํานาจในการบริหารงานและมอบอํานาจความรับผิดชอบ เพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงานได�มีการ
เรียนรู�อย�างเท�าเทียม (x ̄= ".M!) 

ด�านพลวัตรการเรียนรู�อยู�ในระดับสูง (x̄ = !.$G) เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อพบว�า องค�การมีการ

สนับสนุนและคาดหวังว�าผู�ปฏิบัติงานในองค�การต�องใฝ>หาความรู� และพัฒนาตนเอง (x̄ = 4.21) มีระดับ

ค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือองค�การเห็นว�าการเรียนรู�อย�างต�อเนื่องของผู�ปฏิบัติงานในองค�การเป9นสิ่งท่ีมี
ความสําคัญต�อการบรรลุพันธกิจขององค�การ กับองค�การมีการเพ่ิมพูนความรู�เพ่ือการปรับตัวให�ทันป8จจุบัน 
คาดการณ�สําหรับอนาคตแลสร�างสรรค�นวัตกรรมใหม�ๆ (x̄ = !.$ )  และประเด็นท่ีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือ 

ผู�ปฏิบัติงานสามารถคิดและปฏิบัติงานได�อย�างเป9นระบบ (x ̄= ".D!) 
 

ลักษณะของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ในภาพรวมลักษณะของการเป9นองค�การแห�งการเรียนรู�อยู�ในระดับสูง (x ̄ = !.$O)   โดยด�านการเป9น

บุคคลท่ีรอบรู� มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (x ̄= 4.#O) รองลงมาคือ ด�านการมีแบบแผนความคิด  (x ̄= 4.#G)  ด�านการ

สร�างวิสัยทัศน�ร�วมกัน (x ̄= !.$")  ด�านการเรียนรู�ร�วมกันเป9นทีม (x ̄= !.$")  และ ด�านการคิดอย�างเป9น

ระบบมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด (x ̄= !.GD) โดยมีรายละเอียดแต�ละด�าน ดังต�อไปนี้ 

ด�านการเป9นบุคคลท่ีรอบรู�อยู�ในระดับสูง (x ̄= !.#O) เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อพบว�า ท�านตระหนักถึง

ความรับผิดชอบในหน�าท่ีของตน แม�จะมีป8ญหาอุปสรรค (x ̄= 4.!!) มีระดับค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ

ท�านมีการยอมรับในเหตุผล หรือความคิดเห็นของเพ่ือนร�วมงาน (x ̄= !.!G) และประเด็นท่ีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด

คือ ท�านมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือนํามาเป9นข�อมูลย�อนกลับในการพัฒนาปรับปรุงการทํางาน (x ̄= 

!.$#) 
ด�านการมีแบบแผนความคิดอยู�ในระดับสูง (x ̄= !.#G) เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อพบว�า ท�านเต็มใจท่ี

จะปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานตามข�อเสนอของเพ่ือนร�วมงาน เพ่ือพัฒนางานให�ดีข้ึน     (x̄ = 4.!#) มี
ระดับค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ท�านปรับเปลี่ยนความคิดได�อย�างมีเหตุมีผล เม่ือมีข�อมูลใหม�ๆมาอ�างอิง (x ̄

= !.#P) และประเด็นท่ีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือ ท�านมีอิสระในความคิดและสร�างสรรค�งาน (x ̄= ".O ) 
ด�านการสร�างวิสัยทัศน�ร�วมกัน อยู�ในระดับสูง  (x̄ = !.$") เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อพบว�า ท�าน

ยอมรับในเป<าหมายและวิสัยทัศน�ขององค�การ (x ̄= 4.#P) มีระดับค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือท�านเห็นด�วย



 

กับวิสัยทัศน�ขององค�การ (“เป9นองค�การชั้นนําในกิจการไฟฟ<าในระดับสากล”) (x̄ = !.#$) และประเด็นท่ี

ค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือ องค�การมีการสร�างแรงจูงใจให�ผู�ปฏิบัติงานท่ีนําไปสู�การพัฒนาองค�การ (x̄ = 3.90) 
ด�านการเรียนรู�ร�วมกันเป9นทีม อยู�ในระดับสูง  (x ̄= !.$") เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อพบว�า ท�านเห็นว�า

การทํางานโดยใช�เทคโนโลยีจะส�งผลดีต�อองค�การมากข้ึน (x ̄= 4.!#) มีระดับค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ

ท�านและเพ่ือนร�วมงานสามารถปฏิบัติหน�าท่ีแทนกันได� (x ̄= !.##) และประเด็นท่ีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือ ในการ

ประชุม มีบรรยากาศท่ีกระตุ�นให�ท�านแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซ่ึงกันและกัน (x ̄= ".DG) 
ด�านการคิดอย�างเป9นระบบ อยู�ในระดับสูง  (x ̄= !.09) เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อพบว�า องค�การของ

ท�านมีการวางแผนปฏิบัติงานในระยะยาว (x ̄= 4.$O) มีระดับค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือท�านวางแผนและ

ค�นหาวิธีการ ทางเลือกหลายๆทาง มาช�วยในการทํางานเพ่ือให�บรรลุผลสําเร็จ (x̄ = !.15) และประเด็นท่ี

ค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือ หน�วยงานของท�านสนับสนุนการคิดอย�างเป9นระบบท่ีเชื่อมโยงกับทุกส�วนในองค�การซ่ึงกัน
และกัน (x ̄= !.G$) 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื!อทดสอบสมมตฐิานทางการวิจัย 
 

ตัวแปร 
ลักษณะของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

r P-value 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 

โครงสร้างองค์การ .M$P** .GGG ปานกลาง 
การจดัการความรู้ .MM"** .GGG ปานกลาง 
เทคโนโลยีเพื�อการเรียนรู้ .MG"** .GGG ปานกลาง 
การเสริมพลงัแก่ผู้ปฏิบตังิาน .P$#** .GGG สงู 
พลวตัรการเรียนรู้ .P$O** .GGG สงู 
รวม .PM#** .GGG สงู 

 

r = คา่สมัประสิทธิTสหสมัพนัธ์ 
* มีระดบันยัสําคญัทางสถิตทีิ� .G  
 
โครงสร้างองค์การ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิTสหสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation 
Coefficient) ความสมัพนัธ์ระหว่างด้านโครงสร้างองค์การกับลกัษณะของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 



 

พบว่า มีคา่ความสมัพนัธ์ในทางบวก กบัลกัษณะของการเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ โดยมีความสมัพนัธ์ใน
ระดบัปานกลาง (r = .617) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 (Sig = .000)  ซึ�งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที�ตั *งไว้  
การจัดการความรู้ 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิTสหสัมพันธ์ (Pearson’s 
Correlation Coefficient) ความสมัพนัธ์ระหว่างด้านการจดัการความรู้กบัลกัษณะของการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ พบว่า มีค่าความสัมพันธ์ในทางบวกกับลักษณะของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมี
ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง (r = .663) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 (Sig = .000)  ซึ�งเป็นไป
ตามสมมตฐิานที�ตั *งไว้  
 
เทคโนโลยีเพื!อการเรียนรู้ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิTสหสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation 
Coefficient) ความสมัพนัธ์ระหว่างด้านเทคโนโลยีเพื�อการเรียนรู้กบัลกัษณะของการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ พบว่า มีค่าความสัมพันธ์ในทางบวกกับลักษณะของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมี
ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง (r = .603) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 (Sig = .000)  ซึ�งเป็นไป
ตามสมมตฐิานที�ตั *งไว้  
 
การเสริมพลังแก่ผู้ปฏิบัตงิาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิTสหสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation 
Coefficient) ความสมัพนัธ์ระหว่างด้านการเสริมพลงัแก่ผู้ปฏิบตัิงานกบัลกัษณะของการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ พบว่า มีค่าความสัมพันธ์ในทางบวกกับลักษณะของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดบัสูง (r = .712) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 (Sig = .000)  ซึ�งเป็นไปตาม
สมมตฐิานที�ตั *งไว้  
 
 
พลวัตรการเรียนรู้ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิTสหสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation 
Coefficient) ความสมัพนัธ์ระหว่างด้านพลวตัรการเรียนรู้กับลกัษณะของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
พบว่ามีค่าความสมัพนัธ์ในทางบวกกับลกัษณะของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีความสมัพนัธ์ใน
ระดบัสงู (r = .718) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .05 (Sig = .000)  ซึ�งเป็นไปตามสมมตฐิานที�ตั *งไว้ 

 ดงันั *น ผลการทดสอบสมมติฐาน จากการวิเคราะห์คา่สมัประสิทธิTสหสมัพนัธ์ (Pearson’s 
Correlation Coefficient) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที�มีความสัมพันธ์กับลักษณะของการเป็นองค์การ



 

แห่งการเรียนรู้ โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูง (r = .762) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 (Sig = 
.000)  ซึ�งเป็นไปตามสมมตฐิานที�ตั *งไว้  

 
 การทดสอบสมมติฐานครั้งนี้  ปรากฎผลดังนี้  โครงสร�างองค�การ  การจัดการความรู�มี  

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู� การเสริมพลังแก�ผู�ปฏิบัติงาน และพลวัตรการเรียนรู�มีความสัมพันธ�กับลักษณะของ
การเป9นองค�การแห�งการเรียนรู� อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป9นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว� 
   

ตัวแปรอิสระ 
เป�นไป 

ตามสมมติฐาน 
ไม�เป�นไป 

ตามสมมติฐาน 
องค�ประกอบขององค�การแห�งการเรียนรู� 
1. โครงสร�างองค�การ 

 
� 

  
 

2. การจัดการความรู� 
� 

 

3. เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู� �  
4. การเสริมพลังแก�ผู�ปฏิบัติงาน 

� 
 

5. พลวัตรการเรียนรู� � 

 

 

 
 

ข�อเสนอแนะจากการศึกษา 
 
 ผลการศึกษา เรื่องการเป9นองค�การแห�งการเรียนรู�ของการไฟฟ<าฝ>ายผลิตแห�งประเทศไทย จากผล
การศึกษาจะเห็นได�ว�า โดยรวมอยู�ในระดับสูง เม่ือพิจารณาเป9นรายด�านพบว�า พลวัตรการเรียนรู� มีค�าเฉลี่ยสูง
ท่ีสุด แสดงให�เห็นว�าผู�ปฏิบัติงานของการไฟฟ<าฝ>ายผลิตแห�งประเทศไทยมีกะบวนการเรียนรู�อย�างต�อเนื่อง โดย
ผู�ปฏิบัติงานเข�าใจว�าตนเองกําลังทําอะไร และสามารถนําไปเชื่อมโยงกับงานท่ีรับผิดชอบของผู�ปฏิบัติใน
องค�การท่ีสอดคล�องกับพันธกิจขององค�การ มีการแสวงหาความรู�และทันต�อเหตุการณ� มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
โดยใช�วิธีการต�างๆ ในการนําความรู�ไปปฏิบัติแล�วนํามาสร�างความรู�และนวัตกรรมใหม�ๆ จากผลการวิจัยดังท่ีได�
กล�าวมาแล�วนั้น ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะดังนี้ 
 1. องค�การควรจะมีการยกย�องชมเชย และให�รางวัลผู�ปฏิบัติงานท่ีได�บูรณาการความรู� ท่ี เกิด
ประสิทธิภาพต�อตนเอง ระบบงานและองค�การ โดยการยกย�องชมเชยและให�รางวัล ประกาศเผยแพร�รายชื่อ
และผลงานผ�านสื่อต�างๆ ขององค�การ รวมท้ังเป9นเงินเพ่ิมพิเศษเพ่ือเป9นรางวัลแก�ผู�ปฏิบัติงาน เพ่ือให�
ผู�ปฏิบัติงานอ่ืนเห็นเป9นตัวอย�างท่ีดีและนําไปปฏิบัติตาม 
 2. องค�การควรจะปรับเปลี่ยนโครงสร�างให�มีความยืดหยุ�นและความคล�องตัวมากยิ่งข้ึน เพ่ือให�การ
ทํางานมีประสิทธิภาพ กําจัดความซับซ�อนของโครงสร�าง ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบท่ีไม�จําเป9น ลด
กระบวนการและระบบโครงสายการบังคับบัญชา เพ่ือกระตุ�นความคิดสร�างสรรค� และไม�ตีกรอบความคิดของ
ผู�ปฏิบัติงานมากจนเกินไป 



 

 3. เป}ดโอกาสให�ผู�ปฏิบัติงานได�แสดงความคิดเห็น หรือตัดสินใจในงานมากข้ึน เนื่องจากผู�ปฏิบัติงาน 
เป9นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนองค�การและเป9นผู�ท่ีเข�าไปปฏิบัติงาโดยตรง ทําให�มีความรู� ความเข�าใจ และ
ทักษะในการทํางาน มองเห็นป8ญหาต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน หรืออาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงทําให�อาจมีแนวคิดหรือวิธีการทํางาน
ใหม�ๆ ท่ีช�วยส�งเสริมนโยบายของผู�บริหาร เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด การดําเนินกิจกรรม เพ่ือพัฒนาให�
เป9นองค�การแห�งการเรียนรู�อย�างยั่งยืน 
 4. องค�การควรจะสนับสนุนให�เกิดวัฒนธรรมแห�งการเรียนรู� สร�างทักษะ เช�น การแสวงหาความรู� การ
ถ�ายทอดแลกเปลี่ยนระหว�างผู�ปฏิบัติงานด�วยกัน และผู�บริหารก็ต�องมีนโยบายหรือกลยุทธ�ท่ีสอดคล�องกับ
กระบวนการเรียนรู�ในองค�การ โดยให�ผู�ปฏิบัติงานมีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบายหรือกลบุทธ� และมีการ
สื่อสารวิสัยทัศน�และเป<าหมายขององค�การ และสื่อสารไปยังผู�ปฏิบัติงานในระดับต�างๆ เพ่ือให�เกิดความมุ�งม่ัน
ในการทํางาน 
 5. มีการจัดการความรู� โดยการเรียนรู�เทคนิคการทํางานท่ีเป9นเลิศขององค�การท่ีมีธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง 
เช�นการไฟฟ<านครหลวง และการไฟฟ<าส�วนภูมิภาค มาพัฒนาต�อยอดการทํางาน และเผยแพร�ให�ได�มีการเรียนรู�
ท่ัวท้ังองค�การ และนอกจากนั้นต�องสรุปบทเรียนการเรียนรู�จากความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และนําไปสู�
การปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง 
 6. ผู�บริหารต�องเป9นแบบอย�างท่ีดีในการเป9นผู�นําแห�งการเรียนรู� แสดงความเป9นตัวอย�างท่ีดีต�างๆ ให�
ผู�ปฏิบัติงาน เข�าใจแก�นแท�ขององค�การแห�งการเรียนรู� ตระหนักถึงความรู�ความสามารถของบุคคลากรว�าเป9น
ป8จจัยสําคัญในการพัฒนาองค�การ ตลอดจนให�การสนับสนุนการเรียนนรู�ของผู�ปฏิบัติงานอย�างต�อเนื่อง 
 
ข�อเสนอในการศึกษาคร้ังต�อไป 

1.  ควรนําตัวแปรอ่ืนท่ีมีความสัมพันธ�และส�งผลต�อการเป9นองค�การแห�งการเรียนรู�มาศึกษา เช�น 
บรรยากาศองค�การ ความผูกพันต�อองค�การ ภาวะผู�นํา และพฤติกรรมการเป9นสมาชิกท่ีดีขององค�การ เป9นต�น 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการเป9นองค�การแห�งการเรียนรู�มากยิ่งข้ึน 

2. ควรนําตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ใช�ศึกษากับประชากร กลุ�มตัวอย�างในธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องด�วย เช�น 
การไฟฟ<านครหลวง  การไฟฟ<าส�วนภูมิภาค เป9นต�น ด�วยเพ่ือดูความสอดคล�องของผลการวิจัยหรือนํามา
เปรียบเทียบผล เพ่ือนํามาพัฒนาการเป9นองค�การแห�งการเรียนรู�ต�อไปในอนาคต 

3. ควรมีการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพด�วยวิธีสัมภาษณ� โดยแบ�งกลุ�มตัวอย�างท้ัง 11 สายงาน เพ่ือให�
เห็นสภาพและป8ญหาท่ีแท�จริงอย�างเจาะลึก จะทําให�ผู�วิจัยจะได�รับข�อมูลเชิงลึกบางประการจากกลุ�มตัวอย�าง
นอกเหนือจากแบบสอบถาม ซ่ึงทําให�ได�ข�อมูลท่ีสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน 
 

เอกสารอ�างอิง 
 
 
จําเรียง วัยวัฒน� และ เบญจมาศ อํ่าพันธ�. 2540. วินัย 5 ประการ พ้ืนฐานองค�การแห�งการเรียนรู�. พิมพ�ครั้งท่ี 2.

กรุงเทพมหานคร: คู�แข�ง 
 
เจริญสุข ภาคศิริพงษ�. 2542. การพัฒนาแนวคิดองค�การแห�งการเรียนรู�. ภาคนิพนธ�ปริญญาโครงการ 

  บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร�. 



 

 
ธเนศ ขําเกิด. 2541. “องค�การแห�งการเรียนรู� (Learning Organization)”. ส�งเสริมเทคโนโลยี. 25 

(กุมภาพันธ�-มีนาคม 2541): 171-174. 
 
บดินทร� วิจารณ� และ วีระวุธ  มาฆะศิรานนท�.  2554.  การพัฒนาองค�การแห�งการเรียนรู�.  กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท เอ็กซเปอร�เน็ท จํากัด.  แปลจาก Michael J. Marquardt.  2002.  Building the 
Learning Organization : Mastering the 5 Elements for Corporate Learning. California: 
CPP,INC 

 
บุบผา พวงมาลี. 2542. การรับรู�ความเป9นองค�การแห�งการเรียนรู�ของฝ>ายการพยาบาล 
 โรงพยาบาลของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ�ปริญญาพยาบาลศาสตร 
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 
ป8ญญา อัศวกุลประดิษฐ�. 2544. การศึกษาเปรียบเทียบการนําแนวคิดองค�กรแห�งการเรียนรู�มาปฏิบัติ 

ระหว�างองค�กรภาครัฐกับองค�การภาคเอกชน: กรณีศึกษาธนาคารออมสินกับบริษัทยูโนแคลไทยแลนด� 
จํากัด. วิทยานิพนธ�ปริญญาหลักสูตรพัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย� บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร�. 

 
พัทธนันท�  หรรษาภิรมย�โชค. 2558. องค�กรแห�งการเรียนรู� Learning Organization. นครปฐม: มิตรเจริญ

การพิมพ�. 
 

พิชญ�วารี ใจดี. 2550. ศักยภาพในการพัฒนาไปสู�องค�การแห�งการเรียนรู�ของข�าราชการกรม
ชลประทาน สํานักชลประทาน 11. วิทยานิพนธ�การจัดการมหาบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากร
มนุษย�, มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
เพชรไพลิน บุตรดาสา. 2553. การรับรู�เก่ียวกับการเป9นองค�กรแห�งการเรียนรู�ของพนักงานการประปานครหลวง 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู�และความคาดหวังเก่ียวกับการเป9น
องค�กรแห�งการเรียนรู�ของพนักงานการประปานครหลวง. วทิยานิพนธ�บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�. 

 
พรธิดา วิเชียรป8ญญา. 2547. การจัดการความรู� : พ้ืนฐานและการประยุกต�ใช�. กรุงเทพฯ: ธรรกมลการพิมพ�. 
 
ภาพิมล รัชอินทร�. 2550. ป8จจัยท่ีสัมพันธ�ต�อความรู�ความเข�าใจในการเป9นองค�กรแห�งการเรียนรู�ตาม 

ความคิดเห็นของพนักงานสานักงานสลากกินแบ�งรัฐบาล. วิทยานิพนธ�ครุศาสตร�อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาครุศาสตร�เทคโนโลยี, คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี. 

 



 

มยุรี รังษีสมบัติศิริ. 2547. ป8จจัยท่ีมีผลกระทบต�อศักยภาพในการเรียนรู�ของพนักงาน กลุ�มธุรกิจน้ํามัน บริษัท 
ปตท.จํากัด (มหาชน). การศึกษาค�นคว�าอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ
บัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�. 

ไมตรี อินทุสุต. 2541. องค�การแห�งการเรียนรู�. เทศาภิบาล. 93(กรกฎาคม), 100-104. 
 
เริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ. 2552. ความพร�อมในการเป9นองค�การแห�งการเรียนรู�ของพนักงานการนิคม

อุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย. วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
          สาขาพัฒนาสังคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�. 
 
วัชรินทร� กีรติกสิกร. 2549. แนวทางพัฒนาทีมงานสู�องค�การแห�งการเรียนรู�ในทัศนะของบุคลากร 
 กระทรวงสาธารณสุข. วิทยานิพนธ�สังคมสงเคราะห�ศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�. 
 
วิจารณ� พานิช. (2552). องค�การแห�งการเรียนรู�และการจัดการความรู�. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย. 
 
วีระวัฒน� ป8นนิตามัย. 2540. “การสร�างองค�การแห�งการเรียนรู�: ท่ีมาและท่ีไป”. สู�บ�านใหม�. กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ. หนังสือท่ีระลึกประจําปx 
 
วนิดา ชูวงษ�. 2541. องค�การแห�งการเรียนรู�. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน สํานักงาน

คณะกรรมการข�าราชการพลเรือน. 
 
ศุภลัคน� ปู>ประเสริฐ. 2546. ป8จจัยทมี��ผลต�อการเป9 นองค�กรแห�งการเรียนรู�ของกลุ�มการพยาบาลตามการรับรู�

ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ�ปริญญาพยาบาลศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ศรีณรงค� ชูศรีนวล. 2542. การปรับเปลี่ยนองค�กร. พิมพ�ครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: จูนพับลิชชิ่ง. 
 
สมิต สัชฌุกร. 2541. การพัฒนาหน�วยงานให�เป9นองค�กรแห�งการเรียนรู�. วารสาร For Quality, 
 5(28), 111-114 
 
สุรศักด์ิ หลาบมาลา. 2543. “องค�การแห�งการเรียนรู�(The Learning Organization)”. ราชภัฏกรุงเก�า. 6 

(ธันวาคม 2543)126-130. 
 
สุจิตรา ธนานันท�. 2553. ทําความรู�จักกับ องค�การแห�งการเรียนรู� (Learning Organization). เข�าถึงได�จาก 

https://sites.google.com/site/gaiusjustthink/nida-mpa/pa781/part3. 
 



 

สุรสิทธิ์ เหมตะศิลปะ. 2543. “องค�การแห�งการเรียนรู�: การสะท�อนของการฟ��นฟูองค�กรใหม�”. วารสารเพ่ิม
ผลผลิต. 39,4 (เมษายนขพฤษภาคม, 2543): 8. 

 
สมชัย วงษ�นายะ. 2548. ป8จจัยท่ีส�งผลต�อความเป9นองค�การแห�งการเรียนรู�ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ  

     เขตภาคเหนือ. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
 
สมยศ นาวีการ. 2536. กลยุทธ�การแข�งขัน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�ไทยวัฒนาพานิช จํากัด. 
 
Glass, V.G. and K.D. Hopkins. 1996. Statistical Methods in Education and Psychology. 3rd ed. 

MA: Allyn and Bacon. 
 
Hinkle, D.E., William, W. and Stephen G.J. 1998. Applied Statistics for the Behavior Sciences. 

4th ed. New York: Houghton Mifflin. 
 
Kaiser, Sandra M. 2000. Mapping the Learning Organization: Exploring a Model of 
     Organizational Learning. Doctoral Dissertation, The School of            
         Vocational Education. 
 
Luthans, F. 1998. Organization behavior. (5th ed.). New York: MaGraw-Hill Book 
 
Marquardt, M.J. 1996. Building the learning organization: A system approach to quantum 

improvement and global success. New York: McGraw-Hill 
Ngwenya-Scoburgh, Lizzie. 2009. Organizational Learning: and Exploration of the Influence of 

Capabilities and Factors. Doctoral Dissertation, Capella University. 
 
Pedler, M., Burgoyne, J. & Boydell, T. 1991. The learning company: a strategy for  

   Sustainable development. New York: McGraw-Hill. 
 
Senge, P. 1990. The Fifth Discipline: The art & practice of the learning organization,  
 London: Century Business. 
 
Yamane, T. 1973. Statistics: AnIntroductory Analysis.3 th ed. New York: Harper and Row. 
 


