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บทคดัย่อ 

 
การวิจัยนี้ก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา การบริหารจัดการตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี

ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั 
คอื พนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงไทยทีป่ฏบิตังิานอยู่ส านกังานใหญ่ รวม 386 คน ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบการสุ่ม
ตวัอย่างแบบใชโ้ควตาและแบบสะดวก โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ค่าสถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติ
ทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใชว้ธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด และ
การทดสอบหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมอีายุระหว่าง 21 – 30 ปี สถานภาพโสด 
ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรแีละปรญิญาตร ีระดบัต าแหน่งงานเป็นเจา้หน้าทีอ่าวุโส/หวัหน้าส่วน มรีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 30,000 บาท ระยะเวลาในการท างาน 1 – 10  ปี และสงักดัอยู่ในสายงานบรหิารการเงนิ/
บรหิารความเสีย่ง/ปฏบิตักิาร พนักงานส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการตามแนวคดิองคก์รแห่ง
การเรยีนรูโ้ดยรวม อยู่ในระดบัด ีและมรีะดบัความคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานโดยรวม อยู่ในระดบัด ี

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า พนักงานธนาคารทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัต าแหน่งงาน 
ระยะเวลาในการท างาน และหน่วยงานทีส่งักดัแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05 โดยพนักงานที่มีอายุและระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีประสทิธิภาพการ
ปฏบิตัิงานดา้นค่าใชจ้่ายแตกต่างกนั ส่วนระยะเวลาในการท างานแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานดา้น
เวลาแตกต่างกนั และหน่วยงานที่สงักดัแตกต่างกนัมีประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานโดยรวมแตกต่างกนั ส่วน
ลกัษณะส่วนบุคคลด้านอื่น ไม่พบความแตกต่างกนั การบริหารจดัการตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรยีนรู้  ได้แก่ 
ความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคดิ การคดิอย่างเป็นระบบ การสร้างวสิยัทศัน์ร่วม การเรยีนรูเ้ป็นทมี การ
จดัการความรู้ และการใช้เทคโนโลยี มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักับ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานโดยรวมของพนักงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยความสมัพนัธด์า้น
ความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคดิ และการคิดอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดบัปานกลาง และด้านการสร้าง
วสิยัทศัน์ร่วม การเรยีนรูเ้ป็นทมี การจดัการความรู ้และการใชเ้ทคโนโลย ีอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 
ค าส าคญั: บมจ. ธนาคารกรุงไทย แนวคดิองคก์รแห่งการเรยีนรู ้และประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 
 

 1 สาขาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of research was aimed to study Learning Organization Management relating to 
employee’s work efficiency of Krung Thai Bank Public Co.,Ltd. The samples for this research is 386 bank 
employees who worked at Head Office of Krung Thai Bank Public Co.,Ltd. The sampling methods were 
stratified by quota and convenience sampling. The questionnaires were used as a tool for data collection. 
Statistics for data analysis was percentage, mean, standard deviation, the t-test for testing the difference, 
one-way analysis of variance, Least Significant Difference and Dunnett’s T3 for testing the occurred 
difference, and Pearson product moment correlation coefficient.   
 The results were as follows: Most of employees were female, aged 21-30 years old, with single 
status, held Bachelor’s degree and lower, worked in a position of senior/supervisor, had average monthly 
income lower than baht 30,000. worked for 1-10 years experience and worked in Financial management/ 
Risk management/ Operation department. Overall attitude towards Learning Organization Management at 
good level. And overall attitude towards work efficiency at good level.  

Hypothesis test were concluded as follows: Employees with different individual characteristics:  
age, work position, work experience and department are not different in their work efficiency with different 
at 0.05 statistically significant levels. By the difference of age and work position had different employee’s 
work efficiency in category of expense, work experience had different employee’s work efficiency in 
category of time period and department had different employee’s work efficiency in overall of efficiency. 
The Learning Organization Management is divided to Personal mastery, Mental models, System thinking, 
Shared vision, Team learning, Knowledge management and Technology application have correlated with 
bank employee’s efficiency in overall area at moderate level and same direction at 0.05 statistically 
significant levels. By the relation level of Personal mastery, Mental models, System thinking were 
moderate level and Shared vision, Team learning, Knowledge management and Technology application 
were rather low level. 
 
Keywords: Krung Thai Bank Public Co.,Ltd., Learning Organization Management and Work efficiency.  
 
บทน า 

ในสภาวการณ์ปจัจุบันซึ่งเป็นยุคของกระแสโลกาภิวตัน์และเทคโนโลยีต่างๆ นัน้ ได้ก่อให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และมกีารแข่งขนัทีรุ่นแรง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
(ASEAN Economic Community : AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ทีจ่ะถงึนี้อย่างเตม็รูปแบบ ปรากฏการณ์นี้จะเป็นสิง่ที่
ผลกัดนัใหเ้กดิความร่วมมอืดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคมของประเทศสมาชกิ เชื่อมโยงไป
จนถงึระดบัภูมภิาคอาเซยีนและระดบัโลก จงึสง่ผลกระทบโดยตรงต่อองคก์รในประเทศอย่างมากทีจ่ะเตรยีมพรอ้ม
ในการเพิม่ศกัยภาพขององค์กร และประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของพนักงาน เพื่อสามารถตอบสนองรบักบั
สภาพแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลงได ้องค์กรจงึจ าเป็นต้องมรีูปแบบการบรหิารจดัการใหม่ๆ ในการพฒันาปรบัปรุง
องคก์รเพื่อใหป้ระสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายและสามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างยัง่ยนื  
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การบรหิารจดัการตามแนวคดิ “องคก์รแห่งการเรยีนรู้” (Learning Organization) เป็นแนวคดิหนึ่งทีถู่ก
น ามาใชใ้นการพฒันาองคก์ร ซึง่การเรยีนรูจ้ะก่อใหเ้กดิการปรบัตวัขององคก์รรวมทัง้ตวัพนกังานใหม้ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ แนวคดิการสรา้งองค์กรแห่งการเรยีนรู้ ไดร้บัการยอมรบัอย่างกว้างขวางในช่วงเวลา  
10 ปีทีผ่่านมา (Senge, 1990) ว่าเป็นเครื่องมอืทีช่่วยใหอ้งคก์รอยู่รอดและไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบในการด าเนิน
ธุรกจิ และพร้อมทีจ่ะปรบัเปลี่ยนองคก์รให้เขา้กบัสภาพแวดล้อมที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  โดยได้ให้
ความหมายขององคก์รแห่งการเรยีนรูว้่าคอื  องคก์รทีส่ามารถพฒันาและขยายความสามารถในการสรา้งอนาคตได้
อย่างต่อเนื่อง และองค์กรแห่งการเรียนรู้จะมีการปรับการเรียนรู้เพื่อความอยู่รอด รวมทัง้เรียนรู้ที่จะพฒันา
ความสามารถในการสรา้งสรรคใ์ห้ดยีิง่ขึน้ ดงันัน้การเรยีนรูจ้งึไดก้ลายเป็นสนิทรพัย์ทีส่ าคญัขององคก์ร  ซึง่หาก
องคก์รมกีารใชค้วามรูแ้ละปรบัตวัไดเ้รว็ โดยน าแนวคดิมาประยุกตใ์ชใ้นงาน กจ็ะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในเชงิ
ไดเ้ปรยีบกว่าองคก์รทีเ่รยีนรูไ้ดช้า้กว่า 

ธนาคารกรุงไทย ถอืเป็นองคก์รสถาบนัการเงนิภาครฐัวสิาหกจิทีใ่หบ้รกิารแก่ประชาชนและหน่วยงานทัง้
ภาครฐัและเอกชนเป็นจ านวนมาก ภายใตว้สิยัทศัน์ทีมุ่่งสูก่ารเป็น ธนาคารแสนสะดวก (The Convenience Bank) 
และพนัธกจิขององคก์รทีต่อ้งการเป็นสถาบนัการเงนิชัน้น า มุ่งเน้นการใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิ นอกจากนี้ยงัสนับสนุน
ใหม้กีารบรหิารจดัการพฒันาบุคลากร เพื่อสง่เสรมิใหธ้นาคารเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้(Learning Organization) 
โดยสรา้งสงัคมกรุงไทยให้เป็นสงัคมแห่งการแบ่งปนัความรูซ้ึง่กนัและกนัส าหรบัพนักงานทุกระดบั ทัง้การพฒันา
ศกัยภาพของผู้บงัคบับญัชา เพื่อเป็นต้นแบบของผู้บรหิารการเปลีย่นแปลง และมกีารจดักระบวนการพฒันา
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ เช่น การสอนงาน (Coaching) การพฒันาในงาน (On the job training) 
การเป็นพีเ่ลีย้ง (Mentoring) เป็นต้น อกีทัง้มรีะบบฐานขอ้มูลความรูท้ีส่่งเสรมิและเอือ้ใหพ้นักงานทุกคนเกดิการ 
เรียนรู้อย่างทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั พร้อมส่งเสริมให้พนักงานทุกระดบัมีการเรียนรู้และพฒันาตนเอง (Self 
Learning) ผ่านระบบ e-learning ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูอย่างต่อเนื่อง เพราะธนาคารเชื่อในพลงัของพนักงานทุกคน
ในองค์กรว่าเป็นก าลังส าคัญในการร่วมผลักดันองค์กรให้ไปสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคารได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิของธนาคาร 

จากความส าคญัและความเป็นมาดงักล่าว ท าให้ผู้วจิยัสนใจที่จะศึกษาการบริหารจดัการตามแนวคิด
องคก์รแห่งการเรยีนรู ้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อ
เป็นขอ้มูลส าหรบัผู้บริหารของธนาคารสามารถน าผลการศึกษานี้น ามาใช้ก าหนดนโยบายองค์กร ตลอดจนใช้
วเิคราะหป์รบัปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ใหน้ าไปสู่การบูรณาการความรูท้ีจ่ะ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงในการบริหารและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น 
ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่บุคลากรและองคก์รอย่างสงูสดุ เป็นแนวทางเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกจิ และ
สามารถเป็นรากฐานในการพฒันาการกา้วเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูอ้ย่างยัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยจ าแนกตามลกัษณะ
สว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระยะเวลาในการ
ท างาน และหน่วยงานทีส่งักดั 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการบรหิารจดัการตามแนวคดิองค์กรแห่งการเรยีนรู้  (Learning 
Organization) ประกอบดว้ยหลกั 7 ประการ คอื ความรอบรูแ้ห่งตน แบบแผนความคดิ การคดิอย่างเป็นระบบ 
การสรา้งวสิยัทศัน์ร่วม การเรยีนรูเ้ป็นทมี การจดัการความรู ้และการใชเ้ทคโนโลย ีกบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
ของพนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
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 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  

 ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่งงาน รายได ้
เฉลีย่ต่อเดอืน ระยะเวลาในการท างาน และหน่วยงานทีส่งักดั 

 การบรหิารจดัการตามแนวคดิองคก์รแห่งการเรยีนรู ้(Learning Organization) ไดแ้ก่ ความรอบ 
รูแ้ห่งตน แบบแผนความคดิ การคดิอย่างเป็นระบบ การสรา้งวสิยัทศัน์ร่วม การเรยีนรูเ้ป็นทมี การจดัการความรู ้
และการใชเ้ทคโนโลย ี
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

  ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่าย  ดา้นเวลา ดา้นคุณภาพ และดา้นปรมิาณ 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. พนักงานที่มีปจัจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับ            
ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ระยะเวลาในการท างาน และหน่วยงานทีส่งักดั แตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพ 
การปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั 
 2. การบรหิารจดัการตามแนวคดิองคก์รแห่งการเรยีนรู้ ประกอบดว้ยหลกั 7 ประการ คอื ความรอบรู้ 
แห่งตน แบบแผนความคดิ การคดิอย่างเป็นระบบ การสรา้งวสิยัทศัน์ร่วม การเรยีนรูเ้ป็นทมี การจดัการความรู ้
และการใชเ้ทคโนโลย ีมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัองคก์รแห่งการเรียนรู ้ 
แนวคดิของเซนก ี(Senge, 1990, p. 3) ซึง่ใหค้ าจ ากดัความขององคก์รแห่งการเรยีนรูไ้วว้่า คนไดข้ยาย

ความสามารถในการสร้างผลงานทีต่นเองต้องการอย่างแท้จรงิอย่างต่อเนื่อง หรอืทีรู่ปแบบใหม่และรูปแบบการ
ขยายของความคดิทีเ่ป็นโดยธรรมชาต ิและทีท่ีร่วมกลุ่มของความทะเยอทะยานท าไดอ้ย่างอสิระ และทีทุ่กคนได้
เรยีนรูร้่วมกนัอย่างต่อเนื่อง เซนกไีดใ้หแ้นวทางการพฒันาองคก์รแห่งการเรยีนรูไ้ว ้5 ประการ คอื 

1. ความรอบรูแ้ห่งตน (Personal mastery) คอื การเป็นผูม้คีวามกระตอืรอืรน้ สนใจและใฝ่หาทีจ่ะเรยีนรู้
สิง่ใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมทัง้มคีวามปรารถนาทีจ่ะเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่ศกัยภาพของตน มุ่งสู่จุดมุ่งหมายและ
ความส าเรจ็ทีก่ าหนดไว ้
 2. แบบแผนความคดิ (Mental model) คอื รูปแบบทางความคดิทีเ่หมาะสม ซึง่เป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อ
ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เพื่อประเมินสิง่ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจงานที่ท าแบบองค์รวม สามารถ
เชื่อมโยงต าแหน่งทีต่นอยู่กบัภาพรวมทัง้หมดได ้และมคีวามสามารถทีจ่ะพฒันาความคดิ ความเชื่อของตนเองให้
สอดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงของโลก โดยไม่ยดึตดิกบัความคดิเก่าๆ ทีล่า้สมยั 
 3. การคดิอย่างเป็นระบบ (System thinking) คอื การมองเหน็ภาพและความสมัพนัธข์องสิง่ต่างๆ แบบ
องค์รวม มีทศันวิสัยการมองผลของงานอย่างเป็นระบบ โดยสามารถท าความเข้าใจและมองเห็นเหตุการณ์            
ทีซ่บัซอ้นไดช้ดัเจนขึน้ และน าไปสูก่ระบวนการเปลีย่นแปลงอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 4. การสรา้งวสิยัทศัน์ร่วม (Shared vision) คอื การมสีว่นร่วมในการสรา้งวสิยัทศัน์ขององคก์ร มกีารรบัรู ้
และเขา้ใจในวสิยัทศัน์ขององคก์รร่วมกนั ซึง่สมาชกิทุกคนไดร้บัการพฒันาใหม้วีสิยัทศัน์สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของ
องคก์ร เพื่อทีจ่ะเกดิพลงัและแนวคดิไปในทศิทางเดยีวกนั และน าพาองคก์รไปสูเ่ป้าหมายในทีส่ดุ 
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 5. การเรยีนรูเ้ป็นทมี (Team learning) คอื การทีส่มาชกิในทมีมโีอกาสเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ดว้ยกนั มกีาร
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกนัและกนัอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการแตกแขนงทาง
ความคดิ เกดิการพฒันาความรูค้วามสามารถของทมี และสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ภายใตก้ารประสานงานร่วมกนั 
 แนวคดิของมารค์วอรท์ (Marquardt, 1996) (อา้งใน เจษฎา นกน้อย และคณะ,  2552, น. 6) ไดก้ล่าวว่า 
องคก์ารแห่งการเรยีนรู้ หมายถงึ องคก์ารทีม่กีารเรยีนรูอ้ย่างเตม็พลงัของสมาชกิในการรวบรวม จดัการ และใช้
ความรู้เพื่อผลส าเร็จขององค์กรและแปลงสภาพไปเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องขององค์การ อีกทัง้ให้อ านาจ
บุคลากรทัง้ในและนอกองคก์ารในการเรยีนรูง้านทีท่ า รวมถงึการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเรยีนรูแ้ละเพิม่ผลผลติ 
องคก์ารทีจ่ะไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัและพฒันาอย่างยัง่ยนืไดใ้นสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปว่า จะต้องมกีาร
พฒันาไปสูอ่งคแ์ห่งการเรยีนรู ้โดยจะตอ้งประกอบดว้ยระบบย่อยๆ ทีส่ าคญั 5 ประการดงันี้ 
 1. พลวตัรแห่งการเรยีนรู ้(Learning Dynamic) เป็นหวัใจส าคญัทีท่ าใหเ้กดิขึน้ไดใ้นระดบับุคคล ทมีงาน 
และองคก์าร ประกอบดว้ยองคป์ระกอบย่อย 3 ประการคอื ระดบัการเรยีนรู ้รูปแบบของการเรยีนรู ้และทกัษะการ
เรยีนรู ้
 2. การปรบัเปลีย่นองคก์ร (Organization Transformation) การทีอ่งคก์รจะพฒันาไปสู่องคก์ารแห่งการ
เรยีนรูไ้ดน้ัน้ จะตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นสิง่ต่างๆ ในองคก์าร คอื วสิยัทศัน์ วฒันธรรมองคก์ร และกลยุทธ ์ 
 3. การเพิม่อ านาจบุคคล (People Empowerment) เป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนในองค์การ 
รวมถงึลกูคา้และชุมชน ไดม้กีารเรยีนรูร้่วมกนั มคีวามสมัพนัธก์นัเป็นเครอืข่ายและท าประโยชน์ร่วมกนัเพื่อสงัคม
และชุมชน รวมถงึการทีผู่บ้รหิารท าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้ง ผูส้อน และมกีารท างานร่วมกนักบัผูป้ฏบิตังิานเป็นทมี โดยมี
การเรยีนรูแ้ละแกป้ญัหาร่วมกนั 
 4. การจดัการความรู ้(Knowledge Management) คอื การจดัการกบัความรูใ้นองคก์รเป็นกระบวนการ 
ในการน าความรู้ที่มีอยู่หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ โดยการผ่านกระบวนการต่างๆ                       
ซึง่ประกอบดว้ย การแสวงหาความรู ้การสรา้งความรู ้การจดัเกบ็และสบืค้นความรู ้การถ่ายทอดความรูแ้ละการใช้
ประโยชน์ 
 5. การใชเ้ทคโนโลย ี(Technology Application) คอื การทีน่ าเทคโนโลยเีขา้มาเอือ้ต่อการเรยีนรูเ้พื่อให้
พนักงานในองคก์รสามารถเรยีนรู ้แลกเปลี่ยนความรู ้และมกีารแก้ปญัหาร่วมกนัโดยอาศยัเทคโนโลย ีและให้มี
โอกาสในการเรยีนรูเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อพฒันาไปสูอ่งคก์รแห่งการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 การเกดิขึน้ของประสทิธภิาพ (Efficiency) และประสทิธผิล (Effectiveness) ของงานอย่างต่อเนื่องนัน้            
จะเป็นผลลพัธ์ส าคญัที่ได้มาจากองค์กรแห่งการเรยีนรู้ ซึง่จะเป็นแนวทางหนึ่งในการบรหิารงานยุคใหม่ ช่วยให้
องค์กรมคีวามเป็นเลศิ มคีวามเก่ง และสมบูรณ์แขง็แกร่ง รวมทัง้พร้อมที่จะฝ่าวกิฤติ สามารถเผชญิภาวะการ
แขง่ขนัทุกรปูแบบ และมคีวามไดเ้ปรยีบทีย่ ัง่ยนืตลอดไป (จ าเรยีง วยัวฒัน์, 2540, น. 13) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  
ปีเตอร ์และเพลาแมน (Peterson & Plowman.n.d.) (อา้งใน วนิดา ลิม้จติสมบูรณ์, 2536, น. 48) ได้

กล่าวว่าความหมายของประสทิธภิาพในการบรหิารงานดา้นธุรกจิ ในความหมายอย่างคบัแคบหมายถงึ  การลด
ตน้ทุนในการผลติ สว่นความหมายอย่างกวา้งหมายถงึ คุณภาพ (Quality) ของการมปีระสทิธผิล (Effectiveness) 
และความสามารถ (Competence and Capacity) ในการผลติการด าเนินงานทางดา้นธุรกจิทีถ่อืว่ามปีระสทิธภิาพ
สงูนัน้ เพื่อสามารถผลติสนิคา้หรอืบรกิารในปรมิาณและคุณภาพทีต่้องการในเวลาทีเ่หมาะสมและต้นทุนน้อยทีสุ่ด 
เมื่อค านึงถงึสถานการณ์และขอ้ผูกพนัทางการเมอืงทีม่อียู่ ดงันัน้แนวคดิของค าว่าประสทิธภิาพ ทางธุรกจิในทีน่ี้ 
จงึมอีงคป์ระกอบ 5 อย่าง คอืต้นทุน (Cost) คุณภาพ (Quality) ปรมิาณ (Quantity) เวลา (Time) และวธิกีาร 
(Method) ในการผลติ 
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สจ๊วต (Stewart, 1983 p. 11) ไดใ้หแ้นวคดิเกีย่วกบัการตรวจสอบผลการปฏิบตังิานของบุคลากรทีม่ี
แนวโน้มของประสทิธภิาพของการปฏบิตังิานลดต ่าลง เช่น 1. ปรมิาณงาน (Quantity of work) โดยวเิคราะหว์่า
ปรมิาณงานทีบุ่คลากรสามารถท าไดเ้ทยีบกบัค่าเฉลีย่ของหน่วยงานนัน้ๆ บุคลากรท างานชา้หรอืไม่ ท างานแลว้
เกดิความเสีย่งมากขึน้หรอืไม่  2. คุณภาพงาน (Quality of work) วเิคราะหว์่าผลงานทีป่ฏบิตัหิรอืผลติออกมา
เหมาะสมกบัมาตรฐานหรอืไม่ เป็นตน้ 

แคมเบลล ์(Campbell, 1977, p. 36) ไดศ้กึษาผลการด าเนินงานขององคก์ารและกล่าวถงึบรรทดัฐานของ
องคก์ารทีม่ปีระสทิธภิาพ ดงันี้ 

1. ประสทิธภิาพโดยรวม (Overall efficiency) การประเมนิผลโดยทัว่ไปขององคก์าร โดยเจาะจงเขา้ไปใน
เกณฑห์ลายๆ อย่างเท่าทีจ่ะประเมนิไดโ้ดยทัว่ๆ จะท าการประเมนิและวดัผล โดยรวมระหวา่งผลการปฏบิตังิาน           
ทีท่ าการบนัทกึอยา่งต่อเนื่องในเอกสารกบัการประเมนิโดยใชก้ารตดัสนิจากบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถใน
องคก์าร  

2. ผลผลติ (Productivity) ปรมิาณหรอืจ านวนของผลติภณัฑห์รอืการบรกิารหลกัๆ ทีอ่งคก์ารด าเนินอยู่ 
โดยวดัได ้ 3 ระดบั คอื รายบุคคล รายกลุ่ม และทัง้องคก์าร โดยผ่านขอ้มลูและ การบนัทกึเป็นเอกสารหรอืการ
ประเมนิระดบั  

3. ประสทิธภิาพ (Efficiency) อตัราสว่นระหว่างหน่วยผลปฏบิตังิานของตวับง่ชีห้นึ่งกบั ตน้ทนุทีต่อ้งใช้
ในการปฏบิตังิานนัน้ 

4. ก าไร (Profit) ผลรวมรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑห์ลงัหกัลบกบัตน้ทุนและพนัธะ ต่างๆ ทีต่อ้งช าระ  
5. คุณภาพ (Quality) เป็นคุณภาพเบือ้งตน้ของการบรกิารหรอืผลติภณัฑท์ีจ่ดัท าโดยองคก์าร  
ผลการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ การท างานที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อบุคลากรและหน่วยงาน           

ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ (วาสนา ศริปิระเสรฐิ และคณะ, 2538, น. 26)  
1. เกดิผลต่างระหว่างตน้ทุนและผลตอบแทนทีม่ากขึน้เนื่องจากการท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ จะส่งผล

ใหต้น้ทุนหรอืค่าใชจ้่ายลดลง ซึง่สามารถน าค่าใชจ้่ายสว่นนัน้ไปใชจ้่ายใน ดา้นอื่น  
2. สามารถท างานไดป้รมิาณทีส่งูขึน้ เน่ืองจากใชเ้วลาในการท างานลดลง  

 3. คุณภาพของผลงานทีไ่ดส้งูขึน้ เนื่องจากเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิาน ดว้ยความพงึพอใจ และ ความเตม็ใจ 
เกดิความพงึพอใจและความเชื่อถอืจากผูใ้ชบ้รกิาร 

แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์แนวคดิของปรมะ สตะเวทิน (2533) ซึ่งอธิบายว่า
คุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันของประชากรในด้านต่างๆ ถือเป็นองค์ประกอบหรือ
คุณลกัษณะขัน้พืน้ฐานของประชากรทีจ่ดัว่ามคีวามส าคญักว่าองคป์ระกอบดา้นอื่นๆ มอีทิธพิลต่อการสื่อสารและ
การวเิคราะหต์ามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ คอื เพศ (Sex) ความแตกต่างทางเพศ           
ท าใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมของการตดิต่อสื่อสานต่างกนั อายุ (Age) เป็นปจัจยัทีท่ าใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่อง
ของความคดิและพฤตกิรรม การศกึษา (Education) เป็นปจัจยัทีท่ าใหค้นมคีวามคดิ นิยม ทศันคตแิละพฤตกิรรม
แตกต่างกนั คนทีม่กีารศกึษาสงูจะไดเ้ปรยีบอย่างมากในการเป็นผูร้บัสารทีด่ ีสถานะภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิ 
(Social and economic status) หมายถงึ อาชพี รายได ้ลกัษณะทีอ่ยู่อาศยัและสถานภาพทางสงัคมของบุคคล 
จ านวนสมาชกิทีอ่าศยัอยู่ร่วมกนั เชื่อชาต ิมอีทิธพิลอย่างส าคญัต่อปฏกิริยิาของผูร้บัสารทีม่ต่ีอผูส้ง่สาร 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ ได้แก่ พนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

ส านกังานใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส านกังานใหญ่แบ่งเป็น 2 อาคาร ไดแ้ก่ อาคารนานาเหนือ และอาคาร
สขุมุวทิ ซึง่มพีนกังานทัง้สิน้ 4,430 คน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดใ้ชพ้นักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ส านกังานใหญ่ ซึง่ผูว้จิยัทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดความเชื่อมัน่ทีร่อ้ยละ 95 จากสตูรการค านวณหาขนาด
ตวัอย่างของ Taro Yamane (1967, p. 886-887) (อา้งใน ลว้น สายยศ และองัคนา สายยศ, 2536, น. 260-261) 
ซึง่จากการค านวณไดข้นาดตวัอย่างเท่ากบั 367 คน เพื่อความสมบูรณ์มากขึน้ ผูว้จิยัจงึไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่าง
เพิม่รอ้ยละ 5 ของกลุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 19 คน รวมเป็นทัง้หมด 386 คน   

วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจ ัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Nonprobability  
Sampling) โดยมขีัน้ตอนในการสุม่ตวัอย่าง คอื 1. ใชว้ธิสีุม่ตวัอย่างโดยใชโ้ควตา (Quota sampling) ผูว้จิยัก าหนด
สดัสว่นของกลุ่มตวัอย่าง โดยส านกังานใหญ่แบ่งเป็น 2 อาคาร ไดแ้ก่ อาคารนานาเหนือและอาคารสุขุมวทิ ดงันัน้
ผูว้จิยัจะก าหนดโควตาประชากรอาคารละ 193 คน 2. ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) 
ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามที่ได้จดัเตรยีมไว้น าไปเกบ็ขอ้มูลจากพนักงานตามสดัส่วนของ
โควตาแต่ละอาคารตามจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นขัน้ที ่1 ใหค้รบตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างทีต่อ้งการ 

การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ผูว้จิยัได้ศกึษาขอ้มูลจากเอกสารและงานวจิยัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึการบรหิารจดัการองคก์รแห่งการ

เรยีนรูข้อง บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อเป็นแนวทางสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 สว่น ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลของพนกังาน ซึง่เป็นลกัษณะค าถามปลาย 
ปิด (Close-ended question) มจี านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่งงาน รายได ้
เฉลีย่ต่อเดอืน ระยะเวลาในการท างาน และหน่วยงานทีส่งักดั 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความคิดเหน็ต่อการบรหิารจดัการตามแนวคดิองค์กรแห่งการเรียนรู ้            
7 ประการ คอื ความรอบรูแ้ห่งตน แบบแผนความคดิ การคดิอย่างเป็นระบบ การสรา้งวสิยัทศัน์ร่วม การเรยีนรู้
เป็นทมี การจดัการความรู้ และการใช้เทคโนโลยี ซึ่งมลีกัษณะเป็นค าถามแบบ Likert scale โดยให้ระดบัความ
คดิเหน็และให้ค่าคะแนนหรอื Rating Scale  ซึ่งเป็นการวดัข้อมูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยมี
หลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบมจ . 
ธนาคารกรุงไทย ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่าย ดา้นเวลา ดา้นคุณภาพ และดา้นปรมิาณ ซึง่มลีกัษณะเป็นค าถามแบบ Likert 
scale โดยให้ระดบัความคดิเหน็ และให้ค่าคะแนนหรอื Rating Scale ซึ่งเป็นการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) โดยมหีลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน 5 ระดบั 

  

การวิเคราะหข้์อมลู  
การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)  
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน ระยะเวลาในการท างาน และหน่วยงานที่สงักดั ใช้การวเิคราะห์แบบการแจกแจงความถี่ (Frequency)             
และน าเสนอเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) เพื่อศกึษาถงึลกัษณะสว่นบุคคลของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 



8 
 
 

 ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลดา้นการบรหิารจดัการตามแนวคดิองคก์รแห่งการเรยีนรู้ และขอ้มูลดา้นประสทิธภิาพ 
การปฏิบัติงานของพนักงาน ใช้การวิเคราะห์แบบการน าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย (Means) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) เพื่อวดัการกระจายของขอ้มลู 

การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential analysis)  
 สมมติฐานข้อท่ี 1 พนักงานที่มีปจัจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษา ระดบัต าแหน่งงาน รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ระยะเวลาในการท างาน และหน่วยงานที่สงักดัแตกต่างกนั           
มปีระสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของพนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทยแตกต่างกนั การวิเคราะห์ใช้ค่าสถิติ F-test 
วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีวคอื One Way ANOVA และ t-test  เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย         
ของกลุ่มประชากร 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 การบรหิารจดัการตามแนวคดิองคก์รแห่งการเรยีนรู้ ประกอบดว้ยหลกั 7 ประการ คอื 
ความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคดิ การคดิอย่างเป็นระบบ  การสร้างวสิยัทศัน์ร่วม การเรยีนรู้เป็นทมี              
การจดัการความรู้ และการใช้เทคโนโลยี มีความสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของพนั กงาน บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย ใชก้ารวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) เพื่ออธบิายค่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 
 
ผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา 
1. พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมอีายุระหว่าง 21 – 30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาต ่ากว่า

ปรญิญาตรแีละปรญิญาตร ีระดบัต าแหน่งงานเป็นเจา้หน้าที่อาวุโส/หวัหน้าส่วน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 
30,000 บาท ระยะเวลาในการท างาน 1 – 10  ปี และสงักดัอยู่ในสายงานบรหิารการเงนิ/บรหิารความเสีย่ง/
ปฏบิตักิาร  

2. พนกังานสว่นใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการตามแนวคดิองคก์รแห่งการเรยีนรู้โดยรวม 
อยู่ในระดบัดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคดิ การคดิอย่างเป็นระบบ         
การสรา้งวสิยัทศัน์ร่วม การเรยีนรูเ้ป็นทมี การจดัการความรู ้และการใชเ้ทคโนโลย ีอยู่ในระดบัดทีุกดา้น 

3. พนักงานส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการปฏิบตัิงานโดยรวม อยู่ในระดบัดี เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่าย ดา้นเวลา ดา้นคุณภาพ และดา้นปรมิาณ อยู่ในระดบัดทีุกดา้น 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
1. พนักงานที่มเีพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพ

การปฏบิตังิานโดยภาพรวมและรายดา้นค่าใชจ้่าย ดา้นเวลา ดา้นคุณภาพ และดา้นปรมิาณไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

2. พนกังานทีม่อีายุแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นค่าใชจ้่ายแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั
ทางสถติ ิ0.05 โดยพนักงานทีม่อีายุ 21 – 30 ปี มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นค่าใชจ้่ายต ่ากว่าพนักงานทีม่ี
อายุ 41 – 50 ปี 

3. พนักงานที่มีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการปฏบิตัิงานด้านค่าใช้จ่ายแตกต่างกนั            
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยพนักงานที่มีระดับต าแหน่งงานเป็นพนักงานปฏิบัติการ /เจ้าหน้าที ่                      
มปีระสทิธภิาพการปฏบิตัิงานดา้นค่าใช้จ่ายต ่ากว่าพนักงานที่มรีะดบัต าแหน่งงานเป็นเจา้หน้าที่อาวุโส /หวัหน้า
สว่น 
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4. พนักงานทีม่รีะยะเวลาในการท างานแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการปฏบิตัิงานด้านเวลาแตกต่างกนั              
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 1 – 10 ปี มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
ดา้นเวลาต ่ากว่าพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 11 – 20 ปี 

5. พนักงานที่มหีน่วยงานที่สงักัดแตกต่างกนัมีประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานโดยภาพรวมแตกต่างกนั              
ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยพนักงานที่สงักดัสายงานธุรกจิรายย่อย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ่/ภาครฐั           
มปีระสทิธิภาพการปฏิบตัิงานโดยภาพรวมสูงกว่าพนักงานที่สงักดัสายงานบริหารการเงนิ/บรหิารความเสี่ยง/
ปฏบิตักิาร/ปรบัโครงสรา้งหนี้และบรหิารสนิทรพัย ์และพนกังานทีส่งักดัสายงานบรหิารการเงนิ/บรหิารความเสีย่ง/
ปฏิบตัิการ มปีระสทิธภิาพการปฏิบตัิงานโดยภาพรวมสูงกว่าพนักงานที่สงักดัสายงานปรบัโครงสร้างหนี้และ
บรหิารสนิทรพัย/์การตลาดและสือ่สารองคก์ร/บรกิารจดัการทางการเงนิ 

6. การบรหิารจดัการตามแนวคดิองค์กรแห่งการเรยีนรู้  ได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคิด   
การคดิอย่างเป็นระบบ การสร้างวสิยัทศัน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทมี การจดัการความรู้ และการใช้เทคโนโลยี                 
มีความสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานโดยรวมของพนักงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05            
ซึ่งความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั โดยความสมัพนัธ์ด้านความรอบรู้แห่งตน 
แบบแผนความคดิ และการคดิอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดบัปานกลาง และดา้นการสรา้งวสิยัทศัน์ร่วม การเรยีนรู้
เป็นทมี การจดัการความรู ้และการใชเ้ทคโนโลย ีอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า 

  
สรปุและอภิปรายผล 
 1. ผลการศกึษาพนักงานทีม่ปีจัจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
ระดับต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการท างาน และหน่วยงานที่ส ั งกัดแตกต่างกัน                        
มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานแตกต่างกนั พบว่า 
 1.1 พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวจิยัของ มนตท์ภิา วงศท์ววีฒัน์ (2552, น. 115) ทีศ่กึษาเรื่องการบรหิารจดัการตามแนวทฤษฎ ีJ ทีม่ผีลต่อ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทั ไทย โทเร ซนิเทตคิส ์จ ากดั พบว่า พนักงานทีเ่พศแตกต่างกนั  
มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานในดา้นเป้าหมาย ดา้นเวลา ดา้นคุณภาพ และดา้นปรมิาณไม่แตกต่างกนั 
 1.2 พนกังานทีม่อีายุแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิัตงิานดา้นค่าใชจ้่ายแตกต่างกนั โดยพนักงาน 
ทีม่อีายุ 21 – 30 ปี มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นค่าใชจ้่ายต ่ากว่าพนักงานทีม่อีายุ 41 – 50 ปี ซึง่สอดคลอ้ง
กบัผลงานวจิยัของ ศรนิทพิย ์คล่องพยาบาล (2551, น. 110) ทีศ่กึษาเรื่องความพงึพอใจและประสทิธภิาพในการ
ท างานของพนักงานธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ส่วนงานควบคุมและบรหิารสนิเชื่อรายย่อย พบว่า อายุ                 
ทีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานของพนักงานธนาคาร ทสิโก ้ จ ากดั (มหาชน) ส่วนงานควบคุมและ
บรหิารสนิเชื่อรายย่อยแตกต่างกนั โดยผูท้ี่มอีายุมากกว่าอาจจะมกีารสัง่สมประสบการณ์ในการท างานไว้มาก              
ท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างานมมีาก เขา้ใจในระบบการท างานเป็นอย่างดี ผูบ้งัคบับญัชาเกดิความไวว้างใจใน
การท างาน  
 1.3 พนักงานที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตัิงานไม่แตกต่างกนั  ซึ่งสอดคลอ้งกบั
ผลงานวจิยัของ จรรยพร สรุตันชยัการ (2550, น. 100) ทีศ่กึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ในการท างานของพนกังาน บรษิทัแม่กลองฟู้ดส ์จ ากดั พบว่า พนกังาน บรษิทัแม่กลองฟู้ดส ์จ ากดั ทีม่สีถานภาพ
สมรสแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานไม่แตกต่างกนั 
 1.4 พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้ง
กบัผลงานวจิยัของ ศรนิทพิย ์คล่องพยาบาล (2551, น. 104) ทีศ่กึษาเรื่องความพงึพอใจและประสทิธภิาพในการ
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ท างานของพนกังาน ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) สว่นงานควบคุมและบรหิารสนิเชื่อรายย่อย พบว่า พนักงานที่
มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานไม่แตกต่างกนั  
 1.5 พนกังานทีม่รีะดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นค่าใชจ้่ายแตกต่างกนั 
โดยพนกังานทีม่รีะดบัต าแหน่งงานเป็นพนกังานปฏบิตักิาร/เจา้หน้าที ่มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นค่าใชจ้่าย
ต ่ากว่าพนักงานที่มีระดับต าแหน่งงานเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโส /หัวหน้าส่วน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  
ณฐัวรรณ กติตวิโิรจน์ (2556, น. 107) ทีศ่กึษาเรื่องแนวคดิการบรหิารจดัการองคค์วามรูท้ีม่ต่ีอประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของพนกังาน บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) พบว่า พนักงานทีม่ตี าแหน่งงานแตกต่าง
กนัมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานในภาพรวมของดา้นต้นทุน ดา้นคุณภาพ ดา้นปรมิาณ ดา้นเวลา และดา้นวธิกีาร
แตกต่างกนั โดยพนกังานทีม่ตี าแหน่งผูบ้รหิารระดบักลางขึน้ไปมปีระสทิธภิาพการท างานดกีว่าพนักงานต าแหน่ง
ระดบัปฏบิตักิาร อนัเนื่องมาจากบุคลากรที่มตี าแหน่งผู้บรหิารระดบักลางขึน้ไป มปีระสบการณ์ท างานมากกว่า  
และรบัผดิชอบงานทัง้ฝา่ย จงึสามารถมองภาพรวมไดม้ากกว่า ท าใหส้ามารถพฒันาประสทิธภิาพการท างานไดด้ ี
 1.6 พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน                  
ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ ศรนิทพิย์ คล่องพยาบาล (2551, น. 111) ที่ศกึษาเรื่องความพงึพอใจและ
ประสทิธภิาพในการท างานของพนักงาน ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ส่วนงานควบคุมและบรหิารสนิเชื่อราย
ย่อย พบว่า พนกังานทีม่อีตัราเงนิเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างานของ ไม่แตกต่างกนั   
 1.7 พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นเวลาแตกต่างกนั 
โดยพนักงานที่มรีะยะเวลาในการท างาน 1–10 ปี มปีระสทิธภิาพการปฏบิตัิงานดา้นเวลาต ่ากว่าพนักงานที่มี
ระยะเวลาในการท างาน 11–20 ปี ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ศศณีิ จารธีรรม (2555, น. 134) ทีศ่กึษาเรื่อง  
ปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน บรษิทั วรีบัเบอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  พบว่า พนกังาน
ทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตัิงานแตกต่างกนัมปีระสทิธิภาพในการปฏบิตังิานในดา้นการพฒันาตนเองแตกต่างกนั 
โดยพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน 21 ปีขึน้ไปนัน้ มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นการพฒันาตนเอง
มากทีส่ดุทัง้นี้อาจจะเป็นเพราะว่าบุคลากรทีม่รีะยะเวลาปฏบิตังิานอยู่ในบรษิทันานจงึท าใหม้ปีระสบการณ์ในการ
ท างานสงูซึง่สามารถท าใหค้นทีม่รีะยะเวลาท างานมากกว่ามคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานและจดัการงาน
ในด้านต่าง ๆ การแก้ปญัหา การหาทางออกของอุปสรรคในงาน  รวมถึงความสามารถในการพฒันาตนเองได้
ดกีว่าคนทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานน้อยกว่า  
 1.8 พนักงานทีม่หีน่วยงานทีส่งักดัแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานโดยภาพรวมแตกต่างกนั 
โดยพนักงานที่สงักดัสายงานธุรกจิรายย่อย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ่/ภาครฐั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตัิงานโดย
ภาพรวมสูงกว่าพนักงานที่สงักดัสายงานบริหารการเงิน/บรหิารความเสีย่ง/ปฏิบตัิการ/ปรบัโครงสร้างหนี้และ
บรหิารสนิทรพัย ์และพนักงานทีส่งักดัสายงานบรหิารการเงนิ/บรหิารความเสีย่ง/ปฏบิตักิาร มปีระสทิธภิาพการ
ปฏิบตัิงานโดยภาพรวมสูงกว่าพนักงานที่สงักดัสายงานปรบัโครงสร้างหนี้และบริหารสนิทรพัย์ สอดคล้องกบั
แนวความคดิของ ปรมะ สตะเวทนิ (2533, น. 105) ไดก้ล่าวว่าคนทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั จะมี
ลกัษณะทางจติวทิยาต่างกนั โดยวเิคราะห์จากสถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Social and economic status) 
หมายถงึ อาชพี รายได ้เชือ้ชาต ิภูมหิลงัทางครอบครวั และสถานภาพทางสงัคมของบุคคลมอีทิธพิล อย่างส าคญั
ต่อปฏกิริยิาของผูร้บัสารทีม่ต่ีอผูส้่งสาร เพราะแต่ละคนมวีฒันธรรม ประสบการณ์ ทศันคต ิค่านิยม และเป้าหมาย
ทีต่่างกนั  
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 2. ผลการศกึษาการบรหิารจดัการตามแนวคดิองคก์รแห่งการเรยีนรู้ ประกอบดว้ย 7 ประการ คอื ความ
รอบรูแ้ห่งตน แบบแผนความคดิ การคดิอย่างเป็นระบบ การสรา้งวสิยัทศัน์ร่วม การเรยีนรูเ้ป็นทมี การจดัการ
ความรู ้และการใชเ้ทคโนโลย ีมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
พบว่า 
 การบรหิารจดัการตามแนวคดิองค์กรแห่งการเรยีนรู้ทัง้ 7 ด้าน ได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน แบบแผน
ความคดิ การคดิอย่างเป็นระบบ การสร้างวสิยัทศัน์ร่วม การเรยีนรู้เป็นทมี การจดัการความรู้ และการใช้
เทคโนโลย ีมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ จ าเรยีง วยัวฒัน์ (2540) กล่าวว่า การเกิดขึ้นของประสทิธิภาพ (Efficiency) และประสทิธิผล 
(Effectiveness) ของงานอย่างต่อเนื่องนัน้ จะเป็นผลลพัธ์ส าคญัที่ได้มาจากองค์กรแห่งการเรยีนรู้ ซึ่งจะเป็น
แนวทางหนึ่งในการบรหิารงานยุคใหม่ ช่วยใหอ้งค์กรมคีวามเป็นเลศิ มคีวามเก่ง และสมบูรณ์แขง็แกร่ง รวมทัง้
พรอ้มทีจ่ะฝา่วกิฤต ิสามารถเผชญิภาวะการแขง่ขนัทุกรปูแบบ และมคีวามไดเ้ปรยีบทีย่ ัง่ยนืตลอดไป  
 นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฐวรรณ กติตวิโิรจน์ (2556, น. 123) ทีศ่กึษาเรื่องแนวคดิการ
บรหิารจดัการองคค์วามรูท้ีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) กล่าวว่า การพฒันาองค์กรและกระบวนการจดัการความรู้มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานดา้นต้นทุน คุณภาพ ปรมิาณงาน เวลา และวธิกีาร โดยจะท าใหพ้นักงานสามารถด าเนินงานให้บรรลุ
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย นโยบาย และวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้งานวจิยัของ ดลยวรรณ ลลีะศุภพงษ์ (2554, น. 
71-75) ที่ศกึษาเรื่องลกัษณะของพนักงานและผลการท างานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรยีนรู ้
กรณีศกึษา บรษิทัอาหารจานด่วน ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะของพนักงานขององคก์รแห่งการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ ความรอบรู้
แห่งตน แบบแผนความคดิ วสิยัทศัน์ร่วม  การเรยีนรูเ้ป็นทมี และการคดิอย่างเป็นระบบ มคีวามสมัพนัธก์บัผลการ
ท างานขององคก์รดา้นการลดต้นทุนการผลติและดา้นความสามารถในการสรา้งนวตักรรม โดยดา้นการลดต้นทุน 
คอื องคก์รมคีวามสามารถในการเพิม่ผลก าไรและลดความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติ ดา้นความสามารถ
ในการสรา้งนวตักรรม คอื องคก์รมกีารปรบัปรุงผลติภณัฑ ์บรกิาร กระบวนการ หรอืประสทิธผิลขององคก์รและ
สามารถน าความต้องการของลูกค้ามาเป็นโอกาสในการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ งานวจิยัของ อาภรณ์ ล ามะนา 
(2553, น. 99-106) ทีว่จิยัเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะองคก์รแห่งการเรยีนรูแ้ละผลการด าเนินงานของ
สาขาธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) ไดก้ล่าวว่า คุณลกัษณะองคก์รแห่งการเรยีนรูด้า้นรูปแบบความคดิ 
ดา้นการคดิอย่างเป็นระบบ ดา้นการเรยีนรูร้่วมกนัเป็นทมี ดา้นการเป็นบุคคลรอบรู ้และดา้นการมวีสิยัทศัน์ร่วมกนั 
มคีวามสมัพนัธแ์ละผลกระทบเชงิบวกกบัผลการด าเนินงานดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายในองคก์ร และดา้น
การเรยีนรูแ้ละพฒันา โดยธนาคารมกีารตอบขอ้ซกัถามแก่ลูกคา้ และใหข้อ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัธุรกจิของธนาคาร
เพื่อเพิม่มูลค่าการใหบ้รกิาร รวมทัง้เกดิการพฒันากระบวนการท างานภายในองคก์รอย่างสม ่าเสมอเพื่อปรบัปรุง
ประสทิธภิาพ และบุคลากรเกดิความคิดสรา้งสรรคร์ูปแบบการใหบ้รกิารใหม่เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้
มากขึน้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีความสมัพนัธ์กับ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ซึง่ผูว้จิยัไดม้ขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 
 1. ธนาคารควรมีการด าเนินนโยบายสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กบัพนักงาน โดยเฉพาะ
พนักงานที่มอีายุ 41–50 ปี ระดบัต าแหน่งงานเจ้าหน้าที่อาวุโส/หวัหน้าส่วน ซึ่งเป็นผู้ที่มปีระสทิธภิาพในการ
ปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่ายมากกว่ากลุ่มอื่น และพนักงานที่มีระยะเวลาการท างาน 11–20 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่มี
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ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานด้านเวลามากกว่ากลุ่มอื่น โดยธนาคารอาจมกีารฝึกอบรมความรู้ใหม่ๆ ให้กบั
พนกังานกลุ่มนี้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหเ้กดิการประยุกต์ใชค้วามรูใ้หม่และประสบการณ์ทีม่อียู่แลว้ใหเ้กดิประโยชน์
มากยิง่ขึน้ และสง่ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานทีด่ขี ึน้ดว้ย 
 2. ธนาคารควรสนับสนุนการเรียนรู้และให้กบัพนักงานที่สงักดัในสายงานธุรกิจรายย่อย /ขนาดกลาง/
ขนาดใหญ่/ภาครฐั และสายงานบรหิารการเงิน/บริหารความเสี่ยง/ปฏิบตัิการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตัิงานโดยรวมมากกว่ากลุ่มอื่น อาจจะเนื่องมาจากพนักงานกลุ่มนี้เป็นกลุ่มทีจ่ะต้องติดต่อและใหบ้รกิารกบั
ลกูคา้เป็นหลกั เช่น บรกิารดา้นสนิเชื่อ และการท าธุรกรรมทางการเงนิต่างๆ ท าใหพ้นักงานกลุ่มนี้มปีระสบการณ์
การท างานจากกลุ่มลูกคา้ที่หลากหลาย รวมทัง้อาจจะต้องค านึงถึงการท างานอย่างมปีระสทิธภิาพมากกว่ากลุ่ม
อื่นๆ เพื่อใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจมากทีสุ่ด ธนาคารจงึควรมกีารฝึกอบรมเทคนิคใหม่ๆ ในการใหบ้รกิารลูกคา้
ให้กบัพนักงานกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้มกีารสื่อสารวสิยัทศัน์และนโยบายของธนาคารให้พนักงานมีความ
เขา้ใจอย่างชดัเจน เพื่อสง่ผลใหพ้นกังานสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 3. การบรหิารจดัการตามแนวคดิองคก์รแห่งการเรยีนรูด้า้นความรอบรู้แห่งตน ธนาคารควรส่งเสรมิให้
พนักงานศกึษาขอ้มูลการปฏบิตังิานเพิม่เตมิ ฝึกฝน และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องมากยิง่ขึน้ เพื่ อเตรยีมพรอ้ม
หากมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยพฒันาโครงการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ให้มีเนื้อหาวิชาใหม่ๆ 
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปจัจุบนั ใหม้กีารเพิม่ความถี่ในการทดสอบวดัความรูแ้ละน าผลการสอบมาเป็นส่วนหน่ึง
ในการพจิารณาการปรบัต าแหน่งดว้ย ซึ่งจะส่งผลใหพ้นักงานกระตอืรอืรน้ สนใจและใฝ่หาที่จะเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ              
อยู่เสมอ ซึง่ผูว้จิยัคดิว่าความรอบรูแ้ห่งตนเป็นหลกัทีส่ าคญัทีส่ดุ ทีจ่ะน าองคก์รไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู้  
โดยเป็นการเริม่จากตนเองก่อนที่มคีวามรอบรู้ แล้วผลของความรอบรู้จะส่งผลต่อทมีงานและองค์กรให้ประสบ
ความส าเร็จต่อไปด้วย ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าความรอบรู้แห่งตนมีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตัิงานโดยรวม ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ดงันัน้หากพนักงานมคีวามรอบรู้แห่งตน             
ทีม่ากขึน้ ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานโดยรวมกจ็ะดขีึน้ 
 4. การบรหิารจดัการตามแนวคดิองคก์รแห่งการเรยีนรู้ดา้นแบบแผนความคดิ ธนาคาร ควรมนีโยบาย
และกลยุทธใ์หม่ๆ ออกมาเสมอ เพื่อปรบัตวัไปตามสภาพการแขง่ขนั อาจเป็นระเบยีบปฏบิตังิานทีด่ขี ึน้ ไม่ซบัซอ้น 
ซึง่จะเป็นการสง่เสรมิใหพ้นกังานไม่ยดึตดิกบัรปูแบบและกระบวนการท างานเดมิ พรอ้มทีจ่ะรบัรูร้ปูแบบใหม่ๆ ทีม่ี
ความเหมาะสมมากกว่า และเน้นใหพ้นกังานค านึงถงึผลกระทบทีม่ต่ีอธนาคารโดยรวมมากขึน้ เมื่อตอ้งตดัสนิใจใน
การปฏบิตังิาน อาจมกีารอบรมพนกังานในเรื่องของความเสีย่งจากการปฏบิตังิานดา้นต่างๆ ใหพ้นักงานเหน็ภาพ
ชดัเจนขึน้ ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงน าความคดิไปสู่การปฏบิตัิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งผลการวจิยัพบว่า           
แบบแผนความคดิมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานโดยรวม ในระดบัปานกลางและเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นเวลา
มากทีส่ดุ 
 5. การบรหิารจดัการตามแนวคดิองค์กรแห่งการเรยีนรู้ดา้นการคดิอย่างเป็นระบบ ธนาคารควรมกีาร
ทบทวนระบบการปฏบิตังิานและแผนประเมนิความเสีย่งของฝ่ายงานต่างๆ อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ต้องใหพ้นักงาน
รบัทราบถงึความส าคญันี้ดว้ย เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหพ้นักงานค านึงถงึผลกระทบหรอืความต้องการของฝ่ายงาน
อื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง เกดิวางแผนการท างานและพฒันาการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบเพื่อใหผ้ลงานมคีวามกระจ่างและ
ชดัเจน และศกึษาขอ้มูลการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเป็นระบบมากขึน้ ซึง่จากผลการวจิยัพบว่าการคดิอย่างเป็นระบบ           
มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานโดยรวม ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และ
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นคุณภาพมากทีส่ดุ  
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 6. การบรหิารจดัการตามแนวคดิองคก์รแห่งการเรยีนรู้ด้านการสรา้งวสิยัทศัน์ร่วม ธนาคารควรมกีาร
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มเพื่อหาจุดแขง็จุดอ่อนมาเป็นโอกาสในการพฒันาวสิยัทศัน์ของธนาคารใหม้คีวามเป็นไปได้
และชดัเจนมากยิง่ขึน้ และมกีารประกาศวสิยัทศัน์และเป้าหมายในแต่ละปี เพื่อใหพ้นักงานทราบและเขา้ใจเป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนัผ่านช่องทางการสื่อสารภายในหรอืการจดังานประจ าปี ทัง้นี้ผูบ้งัคบัชาในระดบัต่างๆ อาจจะมี
การเน้นย ้าวสิยัทศัน์ใหพ้นักงานในทมีงาน และอาจมกีารสมัมนาภายในหน่วยงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้
ร่วมก าหนดวสิยัทศัน์และท างานร่วมกนัในระดบัทมีหรอืหน่วยงานก่อน และน าเป็นขอ้เสนอแนะในการก าหนด
เป้าหมายขององคก์รต่อไป ซึง่จากผลการวจิยัพบว่าการคดิอย่างเป็นระบบมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการ
ปฏิบตัิงานโดยรวม ในระดบัค่อนขา้งต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า                 
มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นเวลามากทีส่ดุ 
 7. การบรหิารจดัการตามแนวคดิองค์กรแห่งการเรยีนรู้ดา้นการเรยีนรูเ้ป็นทมี ธนาคารเน้นนโยบายใน
การสรา้งทมี ส่งเสรมิการท างานเป็นทมีและเรยีนรู้ร่วมกนัอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ระดบัผูบ้งัคบับญัชาไปจนถงึระดบั
พนักงาน อาจมกีารสร้างทมีย่อยขึน้มาดูแลในส่วนงานต่างๆ เพิม่มากขึน้ เพื่อพนักงานจะไดแ้สดงความคดิเหน็
และแลกเปลีย่นความรูท้ีไ่ดจ้ากการท างานกบัเพื่อนร่วมทมี มโีอกาสแกป้ญัหา/วางแผนงานร่วมกนั และมกีารตัง้
เกณฑ์ความส าเร็จร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าการเรียนรู้เป็นทีม                      
มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานโดยรวม ในระดบัค่อนขา้งต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และ
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นเวลามากทีส่ดุ 
 8. การบรหิารจดัการตามแนวคดิองคก์รแห่งการเรยีนรู้ดา้นการจดัการความรู้ ธนาคารควรมกีารจดัการ
องคค์วามรูใ้นสือ่ต่างๆ ใหม้คีุณค่าและทนัสมยั มกีารปรบัปรุงรปูแบบหน้าเวบ็ไซด ์Intranet อย่างสม ่าเสมอ เพราะ
ระบบ Intranet ของธนาคารนัน้เป็นศูนย์รวมความรู้อเิลก็ทรอนิกสท์ีค่รบถ้วน ถ่ายทอดไปยงัพนักงานได้อย่าง
รวดเรว็และง่ายต่อการสบืคน้ความรูต่้างๆ รวมทัง้ผูบ้รหิารควรจดัอบรมความรู ้เพิม่ทกัษะ และควรแบ่งปนัความรู้
ใหก้บัพนกังานมากขึน้ อาจเป็นการฝึกอบรมความรูร้ะหว่างการปฏบิตังิานจรงิหรอืนอกสถานทีท่ ัง้ในรูปแบบกลุ่ม
หรอืสว่นบุคคล เพื่อใหพ้นกังานมกีารแสวงหาและรวบรวมความรูจ้ากแหล่งทัง้ภายในและภายนอกองคก์รมาปรบั
ในการท างานของตนเองอยู่เสมอ นอกจากนี้ผูว้จิยัเหน็ว่าควรมกีารปรบัเปลีย่นวฒันธรรมการท างานทีไ่ม่เอื้อต่อ
การด าเนินกิจกรรมด้านการจดัการความรู้ เช่น ผู้ที่ดูแลและรบัผิดชอบการด าเนินจดัการความรู้ ควรมีเวลา
เตรยีมการพฒันาสื่อความรูต่้างๆ และเขา้ใจกระบวนการจดัการความรู้ให้มากขึน้ ไม่ละเลยในการปฏบิตัิหน้าที ่
เพื่อจะไดจ้ดัการองคค์วามรูท้ีด่ทีีสุ่ดใหแ้ก่พนักงาน ซึง่จากผลการวจิยัพบว่าการจดัการความรู้มคีวามสมัพนัธก์บั
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานโดยรวม ในระดบัค่อนขา้งต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และเมื่อพจิารณาเป็น
รายดา้น พบว่า มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นเวลามากทีส่ดุ 
 9. การบรหิารจดัการตามแนวคดิองค์กรแห่งการเรยีนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี ธนาคารมกีารปรบัปรุง
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหด้ยีิง่ขึน้ รวดเรว็ ไม่ซบัซอ้น ทนัสมยั และเหมาะสมกบัการใชง้านดา้นต่างๆ เพราะ
ธนาคารไดน้ าเทคโนโลยสีารสนเทศมาเป็นเครื่องมอืหลกัในการท างาน ดงันัน้ควรการออกแบบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อต่อการท างานและการเรียนรู้ขององค์กร มีการจดัสื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบ                  
E-learning และ Intranet เพื่อเป็นการส่งเสรมิการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ ในการเรยีนรู้ของพนักงาน และ
ธนาคารเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดใ้ช ้Internet ในการคน้หาความรูไ้ดอ้ย่างอสิระ ไดร้บัความรูใ้หม่ๆ สามารถน ามา
บูรณาการกับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นได้ ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าการใช้เทคโนโลยีมีความสมัพันธ์กับ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานโดยรวม ในระดบัค่อนขา้งต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และเมื่อพจิารณา              
เป็นรายดา้น พบว่า มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นเวลามากทีส่ดุ 
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และแกไ้ขขอ้บกพร่องในทุกๆ ขัน้ตอน จนท าใหง้านวจิยัส าเรจ็สมบรูณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และ
อาจารย์ ดร. วรนิทรา ศริสิุทธกิุล คณะกรรมการควบคุมการสอบ ทีไ่ด้ตรวจสอบขอ้บกพร่องและให้ขอ้เสนอแนะ           
ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารยเ์ป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
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