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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานทีมของ
พนักงานธนาคารออมสินส านักงานใหญ่  กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ จ านวน 368 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเพิ่มอ านาจสมาชิกองค์การ ด้านพลวัตรการเรียนรู้ ด้าน
การปรับเปลี่ยนองค์การ ด้านการจัดการความรู้ และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตามล าดับ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ทีมของพนักงานธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านทักษะในการท างานแบบกลุ่ม ด้านความเข้าใจในการท างานแบบกลุ่มและด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก            
ในกลุ่มหรือทีมงาน ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ                
อัตราเงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัตงิานต่างกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีมด้านทักษะในการท างานแบบกลุ่ม 
ด้านความเข้าใจในการท างานแบบกลุ่ม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 องค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีม ด้านทักษะในการท างาน
แบบกลุ่ม  ด้านความเข้าใจในการท างานแบบกลุ่ม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ: องค์การแห่งการเรียนรู้ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานทีมของพนักงาน ธนาคารออมสิน  
 

ABSTRACT 
 

The objective of this research is to study the relationship between the learning organization and 
the team performance at the Head Office of the Government Savings Bank. The sample group consisted 
of 368 employees of the Government Savings Bank for large events. This research used questionnaires as 
a tool to collect the data. The results of the research found that the overall learning organization was at 
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a high level. When considering each aspect, it was found at a high level in all aspects, namely, 
organizational member empowerment, learning dynamics, organizational change, knowledge 
management, and technology application, respectively. Overall, the effectiveness of the employees of 
the Government Savings Bank headquarters was at a high level. When considered on a case-by-case basis, 
it was found that it was at a high level in all aspects, i.e., skills in working in groups, understanding of 
working in groups, and relationships between group members or teams, respectively. The hypothesis 
testing results found that employee demographic characteristics included gender, age and salary rate. The 
differences in performance duration were effective in team performance, group skills, group 
understanding, and relationships between group members or teams. There was a statistically significant 
difference at a level of 0.05. Learning organization was related to the effectiveness of working as a team, 
skills in working in groups, understanding of working in groups, and the relationship between group 
members or teams at a statistically significant level of 0.01. 
 
Keywords: The Learning Organization, Team Performance, Government Savings Bank 
 

บทน า 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ด้าน

เศรษฐกิจ  ด้านการเมือง หรือด้านเทคโนโลยี ท าให้หลายธุรกิจต้องมีการปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานเพื่อความอยู่
รอด ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจธนาคาร ท่ีต้องปรับตัวโดยจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก อาทิเช่น การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่ท าให้ธนาคารต้องมีการเพิ่มช่องทางการให้บริการลูกค้าผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต หรือ แอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟน ตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรอยู่รอดและเติบโต
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดขึ้นตลอดเวลาท าให้
องค์กรต้องมีการปรับตัวให้ดีขึ้น พัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลง หนึ่งในปัจจัยส าคัญในการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง มีความเติบโตและอยู่รอดได้นั้น คือ ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ท่ีไม่ใช่เฉพาะแค่ในส่วนของผู้บริหารเท่านั้น 
แต่ยังรวมไปถึงบุคลากรทุกคนที่ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง น าความรู้มาประยุกต์ในการใช้ปฏิบัติงาน 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกัน มี
การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการปฏิบัติงานระหว่างกัน ซึ่งการมีองค์การแห่งการเรียนรู้จะ
ท าให้บุคลากรมีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล มีการเช่ือมโยงรูปแบบของการ
ท างานเป็นทีม องค์การจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการแข่งขัน 

ธนาคารออมสิน สถาบันการเงินที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานกว่า 108 ปี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2456 โดย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ท่ีทรงตระหนักถึงความส าคัญของการเก็บรักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัยจาก
โจรผู้ร้าย และเมื่อ พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงโปรดเกล้ายกฐานะคลัง
ออมสินข้ึนเป็นธนาคารธนาคารออมสิน ให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนอย่างครบวงจร ท้ังการรับฝากเงินและการให้บริการ
ทางด้านสินเช่ือ นอกจากให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนทั่วไปแล้ว ธนาคารออมสินยังเป็นเสาหลักส าคัญของรัฐบาลในการ
ผลักดันมาตรการต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหลายโครงการ อาทิ เช่น สินเช่ือประชารัฐเพื่อประชาชน สินเช่ือ
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เพื่อแก้ปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการบ้านประชารัฐ เป็นต้น (ธนาคารออมสิน. 2563) ผู้วิจัยในฐานะที่เป็น
บุคลากรของธนาคารตระหนักถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นที่มาของงานวิจัยในครั้งนี้           
ที่ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานทีมของพนักงานธนาคารออมสิน 
โดยมุ่งหวังว่าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารในการน าไปใช้เป็นแนวทางก าหนดนโยบายและวางแผน 
ปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากร เมื่อบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลก็จะ
ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน อยู่รอดได้ท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจได้ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทีมของพนักงานธนาคาร

ออมสินส านักงานใหญ่ 
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทีมของพนักงานธนาคาร

ออมสินส านักงานใหญ่ 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทีมของพนักงานธนาคาร

ออมสินส านักงานใหญ่ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษาสถานภาพสมรส อัตราเงินเดือน และระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานต่างกัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีมที่แตกต่างกัน 
2. องค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านพลวัตรการเรียนรู้ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ ด้านการเพิ่มอ านาจสมาชิก 

ด้านการจัดการความรู้ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีมของพนักงาน
ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล  
 สมพงษ์ เกษมสิน (2523) กล่าวว่าประสิทธิผลหมายถึงการพิจารณาผลของการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่
คาดหวังหรือไม่ โดยไม่ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานว่าต้องได้ผลลัพธ์ในการท างานสูงสุด 

ภรณี มหานนท์ (2529) กล่าวว่าประสิทธิผลคือผลของการท างานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวัง สามารถท างาน
ได้บรรลุตามเป้าหมาย ถูกน ามาใช้ในการพิจารณาความส าเร็จในการบริหารองค์การ 

สมยศ นาวีการ (2540) กล่าวว่าประสิทธิผลหรือผลของการท างานที่คาดหวังไว้ว่าสามารถท าการวัดได้และการวัด
ความมีประสิทธิผลขององค์การเป็นการน าเอาผลงานตามเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้หรือผลส าเร็จที่คาดหวังเอาไว้มาพิจารณาว่า
เป้าหมายประสบผลส าเร็จหรือไม่เป้าหมายมีความเหมาะสมเพียงใดความมีประสิทธิผลตอบถาม2 อย่างคือเป้าหมายประสบ
ความส าเร็จหรือไม่และเป้าหมายมีความเหมาสมหรือไม่ 

จากการศึกษาความหมายของประสิทธิผลสามารถสรุปได้ว่าประสิทธิผลคือผลของการท างานที่คาดหวังไว้ซึ่งการวัด
ความมีประสิทธิผลขององค์การเป็นการน าเอาผลงานตามเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้หรือผลส าเร็จที่คาดหวังเอาไว้มาพิจารณาว่า
เป้าหมายประสบผลส าเร็จหรือไม่เป้าหมายมีความเหมาะสมเพียงใดโดยที่มีการใช้ทรัพยากรอันจ ากัดอย่างประหยัดและ
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สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและนอกองค์การตลอดจนมีความสามารถบูรณาการผสมผสานการคงสภาพ
ขององค์การให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน 

องค์ประกอบที่น าไปสู่ประสิทธิผลในการท างานแบบกลุ่ม Zander (1994) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการน าไปสู่
ผลงานท่ีความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มอันจะน าไปสู่ประสิทธิผลในการท างานแบบกลุ่มโดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ 

1. ความเข้าใจในการท างานแบบกลุ่มหรือทีม ได้แก่ ความเข้าใจตรงกันในงาน ความเข้าใจตรงกันในบทบาท ความ
เข้าใจตรงกันในวิธีท างานกระบวนการท างานแบบกลุ่ม ความเข้าใจตรงกันในการท างานแบบกลุ่มสมาชิกจะต้องมีความเข้าใจ
ตรงกันดังต่อไปนี้คือ 
 1.1 เป้าหมาย (Goal) สมาชิกตระหนักถึงการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน แต่มักจะลืมค านึงถึงการที่สมาชิกแต่
ละคนต่างมีเป้าหมายของตนเองดังนั้นจึงจ าเป็นต้องระบุให้ชัดเจนถึงเป้าหมายของงานท่ีจะท าเพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มได้รับรู้
และจัดการวางแผนงานให้ถูกต้อง 
 1.2 บทบาท (Roles) การก าหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องกระท าเพื่อพัฒนาการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม 
 1.3 กระบวนการท างาน (Procedures) กระบวนการในการพัฒนาการท างานเป็นกลุ่มเพี่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน 
 2. ทักษะในการท างานแบบกลุ่มหรือทีมได้แก่การระดมความคิดเห็นการรับฟังความคิดเห็นการวางแผนการแบ่งงาน
การประสานงานความร่วมมือและความมุ่งมั่นในการท างานรวมทั้งบทบาทของผู้น าในการพัฒนากลุ่ม ซึ่งกลุ่มจะส าเร็จได้ 
สมาชิกภายในกลุ่มควรมีการประชุมกันโดยสม่ าเสมอเทคนิคการประชุมประกอบด้วย ดังนี้คือ 
 2.1 การประชุมปรึกษาหารือ (Brainstorming) หัวใจส าคัญของการท างานเป็นกลุ่มหรือทีมเพื่อให้งานมีประสิทธิผล
ขึ้นอยู่กับการประชุมปรึกษาหารือปรับปรุงแก้ไขความคิดให้สมบูรณ์ขึ้น 

2.2 เทคนิค Nominal Group ซึ่งจะช่วยในการน าเสนอและการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มได้อย่างมีระเบียบและมี
ประสิทธิผล 

2.3 เทคนิค Computer Mediated Brainstorming Groups เป็นการประชุมโดยผ่านคอมพิวเตอร์สมาชิกในกลุ่ม
สามารถพิมพ์ความคิดเห็นของตนเองในขณะที่สมาชิกคนอื่นก าลังพิมพ์อยู่ในส่วนอ่ืนของหน้าคอมพิวเตอร์ รูปแบบการประชุม
ในลักษณะนี้ เป็นการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากัน (Face to Face) และ Berkowitz (1964) พบว่าเทคนิค Computer 
Mediated Brainstorming Groups เป็นการประชุมที่มีประสิทธิผลมากกว่าการใช้วิธี Brainstorming เพราะสมาชิกในกลุ่ม
ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี 

3.ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน (Relationship) การท างานเป็นกลุ่มหรือทีมจะบรรลุผลส าเร็จได้
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกันของสมาชิกในกลุ่มเมื่อท างานร่วมกันนานเข้ามักจะไม่ค่อยอยากท างานร่วมกันจึง
จ าเป็นอย่างมากท่ีจะต้องหาวิธีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันท างานให้เกิดผลส าเร็จ
ปัญหาความร่วมมือกันท างานของสมาชิกในกลุ่มอาจจะมาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี ้

3.1 ความไว้วางใจสมาชิกท่ีมารวมกลุ่มกันต้องมีความเช่ือมั่นในตัวสมาชิกแต่ละคน ไม่ดูถูกกัน ยอมรับความสามารถ
ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม โดยเฉพาะสมาชิกที่เป็นหัวหน้ากลุ่มต้องมีความเชื่อมั่นว่าสมาชิกในกลุ่มสามารถท างานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบได้รวมถึงสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

3.2 การเสียสละในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มหรือทีมบางครัง้สมาชิกบางคนจ าเป็นต้องเสยีสละเพื่อส่วนรวมบ้างเช่น
การสละแรงกายการมีงานมากข้ึนหรือบางครั้งก็ต้องเสียสละเงินทองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จ าเป็นการให้ผลตอบแทนเป็น
กลุ่มมิใช่รายบุคคลเมื่อท างานร่วมกันเสร็จแล้วผลตอบแทนท่ีได้ควรให้แก่กลุ่มมิใช่ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ 
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3.3 การสร้างค่านิยมในการท างานร่วมกันเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในกลุ่มการปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวนี้กระท าได้

ด้วยการให้ผู้น าเป็นผู้ให้การสนับสนุนมีการกระจายงานและกระจายความรับผิดชอบให้แก่สมาชิกแต่ละคนเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

แนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู ้
ความหมายของค าว่า “องค์การแห่งการเรียนรู้” มาจากแนวความคิดของนักวิชาการหลายท่านซึ่งมีมุมมองที่ต่างกัน

ออกไปแต่โดยรวมแล้วต่างมีภาพลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้เป็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การเรียนรู้ร่วมกันของ
บุคลากรในแต่ละระดับอันจะน าไปสู้การพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้ศึกษาได้รวบรวมไว้ดังน้ี 

Peter (1990, p.1) กล่าวไว้ว่าเป็นองค์การที่สมาชิกแต่ละคนมีการพัฒนาความสามารถและทักษะของตนเองทั้งใน
ระดับส่วนตัวและระดับองค์การอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีเกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆที่คนในองค์การยอมรับและพร้อมที่จะ
เรียนรู้ร่วมกัน 

จ าเรียง วัยวัฒน์และเบ็ญจมา อ่ าพันธุ์ (2550, น. 11) ได้กล่าวว่าองค์การเรียนรู้เป็นองค์การที่ให้ความส าคัญกับ
ความกระตือรือร้นของสมาชิกของทุกคนในองค์การ ที่จ้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอด เพื่อเพิ่มความสามารถของ
ตนเองในการที่จะปฏิบัติงานให้องค์การประสบความส าเร็จได้ ผ่านการท างานเป็นทีมและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
เพื่อให้องค์การเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

เดชน์ เทียมรัตน์และกานสุดา มาฆะศิรานนท์ (2555, น.11) ได้สรุปว่าองค์การเรียนรู้เป็นองค์การที่เน้นให้สมาชิกทุก
คนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ท าให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น มีการท างานร่วมกันเป็น
ทีมและถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันเพ่ือให้องค์การเติบโตอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดหรือปรัชญาในการพัฒนาองค์การรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถท า
ให้องค์การประสบความส าเร็จท่ามกลางกระแสการแข่งขันของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องของเทคโนโลยีดังนั้นองค์การที่จะอยู่รอดและมีความสามารถในการแข่งขันต้องเป็นองค์การที่สามารถสร้างให้พนักงาน
ในองค์การมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการสร้างองค์การไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (ปัญญา อัศวกุลประดิษฐ์, 
2554, น. 13) 

ในที่นี้ผู้ศึกษาจะน าเสนอองค์ประกอบระบบย่อย 5 ประการในการพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของ Marquardt เป็นหลักในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ตามล าดับ ดังน้ี 

องค์ประกอบท่ี 1 พลวัตของการเรียนรู้ (Learning Dynamics) 
ระบบย่อยของการเรียนรู้ (Learning Subsystem) (Marquardt, 1996, p. 29) ในระบบย่อยของการเรียนรู้ได้อ้าง

ถึงระดับขอการเรียนรู้ในองค์การมี 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม/ทีมและระดับองค์การ ซึ่งองค์การแห่งการเรียนรู้จะ
ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ของทั้ง 3 ระดับอย่างสูงสุด 

องค์ประกอบท่ี 2 การปรับเปลี่ยนองค์การ (Organization Transformation) 
Marquardt (1996, p. 67) ได้เสนอว่าการปรับเปลี่ยนองค์การมีมิติต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4 ด้าน ได้แก่ วิสัยทัศน์วัฒนธรรม กล
ยุทธ์ และโครงสร้างขององค์การ 

องค์ประกอบท่ี 3 การเพ่ิมอ านาจสมาชิกองค์การ (people empowerment) 
สมาชิกขององค์การนั้นเป็นแกนหลักขององค์การแห่งการเรียนรู้เนื่องจากเป็นผู้น าข้อมูลและปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เกิด

เป็นความรู้ที่มีคุณค่าส าหรับบุคคลและองค์การได้ใช้แบบจ าลองระบบต่างๆ ขององค์การแห่งการเรียนรู้นั้นระบบย่อยด้าน
สมาชิกขององค์การนั้นรวมด้วยพนักงานผู้บริหารผู้น าลูกค้าคู่ค้าพันธมิตรชุมชน เพื่อเป็นส่วนท่ีมีประสิทธิผลส าหรับการเรียนรู้
เชิงองค์การ (Organizational Learning) สมาชิกดังกล่าวต้องได้รับการเพิ่มอ านาจให้มีคุณสมบัติและมีความเช่ียวชาญในการ
เรียนรู้เชิงองค์การ 
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องค์ประกอบท่ี 4 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
Marquardt ได้ให้ความคิดเห็นว่าความรู้ได้กลายเป็นสิ่งส าคัญส าหรับองค์การมากกว่าทรัพยากรด้านการเงิน 

เทคโนโลยีหรือทรัพย์สินอื่นๆความรู้เป็นทรัพยากรหลักที่ใช้ในการท างานโดยที่ประเพณีวัฒนธรรมเทคโนโลยีการปฏิบัติการ
ระบบต่างๆและขั้นตอนการท างานขององค์การล้วนมาจากพื้นฐานของความรู้และความช านาญทั้งสิ้น พนักงานต้องการความรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า ความรู้ที่ทันสมัยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้าง
และสื่อสารการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมทั้งยังได้สรุปว่าความรู้เปรียบเสมือนอาหาร (Food) ขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

องค์ประกอบท่ี 5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Technology Application) 
เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับการจัดการความรู้ขององค์การการใช้และความเข้าใจเทคโนโลยีนั้นเป็นท้ัง

ศาสตร์และศิลปะของการเรียนรู้การค้นพบการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (Marquardt, 1996, p. 157) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ พนักงานธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ จ านวน 4,581 คน  
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานธนาคารออมสินส านักงานใหญ่จากสูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ 

(Yamane, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 368 ตัวอย่าง  
ขั้นตอนการเลือกลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มแบบช้ันภูมิ (Proportional Stratified Sampling) โดยการแบ่งกลุ่มงานของพนักงานธนาคาร

ออมสินเป็นหน่วยสุ่ม 
ขั้นตอนท่ี 2 การสุ่มแบบระบบ (Systematic Sampling) เมื่อได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามกลุ่มงาน 
เรียบร้อยแล้ว น ารายช่ือพนักงานธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ เรียงเป็นระบบตามบัญชีเรียกช่ือ การสุ่มจะแบ่ง

ประชากรออกเป็นช่วง ๆ เท่ากัน โดยใช้จากสัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้วสุ่มตัวอย่างเป็นหน่วยแรก ส่วนหน่วยต่อไปนับ
จากช่วงสัดส่วนท่ีค านวณไว้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา 
อัตราเงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วย ด้านพลวัตรการเรียนรู้  ด้านการปรับเปลี่ยน
องค์การ ด้านการเพิ่มอ านาจสมาชิก ด้านการจัดการความรู้และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี จ านวน 26 ข้อ  

ส่วนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานทีมของพนักงานธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ 
ประกอบด้วย ด้านความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นทีม ด้านทักษะในการปฏิบัติงานเป็นทีม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ในกลุ่มหรือทีมงาน จ านวน 18 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และ

น าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ตามล าดับดังนี้  
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย

แบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติการปฏิบัติงานทีมของพนักงานธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ 
ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ข้อดังนี้  
สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อัตราเงินเดือน และ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีมที่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 2 องค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่  ด้านพลวัตรการเรียนรู้ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ ด้านการเพิ่ม

อ านาจสมาชิก ด้านการจัดการความรู้ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีม
ของพนักงานธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ 
 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอัตราเงินเดือนระหว่าง 36,000 – 
42,999 บาท และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง 1-6 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 64.40  อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 158 
คน คิดเป็นร้อยละ 42.93  สถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.05 ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 230 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.50 อัตราเงินเดือน ผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่มีอัตราเงินเดือน ระหว่าง 36,000 – 42,999 บาท จ านวน 132 คน  
คิดเป็นร้อยละ 35.87 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่มี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง 1 – 6 ปี 
จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43   

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 
องค์การแห่งการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการเพิ่มอ านาจสมาชิก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ด้านพลวัตรการเรียนรู้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การกับด้านการจัดการความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และ ด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ตามล าดับ  

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานทีมของพนักงานธนาคารออมสินส านักงานใหญ่  
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทีมของพนักงานธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.98 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านทั กษะในการท างานแบบกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 ด้านความเข้าใจในการท างานแบบกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
หรือทีมงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ตามล าดับ  

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ข้อดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อัตราเงินเดือน และ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีมที่แตกต่างกัน 
เพศ พนักงานท่ีมีเพศต่างกันมีประสิทธิผลในการปฏบิัติงานเปน็ทีมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
อายุ พนักงานที่มีอายุต่างกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีม ด้านความเข้าในในการท างานแบบกลุ่ม ด้าน

ทักษะในการท างานแบบกลุ่ม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

สถานภาพสมรส พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีม ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน
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มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีม ด้านความเข้าในในการท างานแบบกลุ่ม ด้านทักษะในการท างานแบบกลุ่ม              
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ระดับการศึกษา พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีม ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมี
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีม ด้านความเข้าในในการท างานแบบกลุ่ม ด้านทักษะในการท างานแบบกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

อัตราเงินเดือน พนักงานที่มีอัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีม ด้านความเข้าใจในการ
ท างานแบบกลุ่ม ด้านทักษะในการท างานแบบกลุ่ม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงานแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน            
เป็นทีม ด้านความเข้าใจในการท างานแบบกลุ่ม ด้านทักษะในการท างานแบบกลุ่ม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
กลุ่มหรือทีมงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 สมมติฐานที่ 2 องค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านพลวัตรการเรียนรู้ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ ด้านการเพิ่ม
อ านาจสมาชิก ด้านการจัดการความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีม
ของพนักงานธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ 

2.1 องค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่  ด้านพลวัตรการเรียนรู้ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ ด้านการเพิ่มอ านาจสมาชิก 
ด้านการจัดการความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีมของพนักงาน
ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ ด้านความเข้าใจในการท างานแบบกลุ่มการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ในภาพรวม กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีม ด้านความเข้าใจในการท างานแบบกลุ่ม โดยภาพรวม มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับมากที่สุด กล่าว ถ้า
พนักงานมีองค์การแห่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในการท างานเพิ่มขึ้น จะท าให้พนักงานมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีม ด้าน
ความเข้าใจในการท างานแบบกลุ่มระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ ด้านการเพิ่ม
อ านาจสมาชิกองค์การ ด้านการจัดการความรู้  และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วน
ด้านพลวัตการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ในระดับมาก ตามล าดับ 

2.2 องค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่  ด้านพลวัตรการเรียนรู้ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ ด้านการเพิ่มอ านาจสมาชิก 
ด้านการจัดการความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีมของพนักงาน
ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ ด้านทักษะในการท างานแบบกลุ่มการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้ใน
ภาพรวม กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีม ด้านทักษะในการท างานแบบกลุ่ม  โดยภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับมากที่สุด กล่าว ถ้าพนักงานมีองค์การ
แห่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในการท างานเพิ่มขึ้น จะท าให้พนักงานมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีม ด้านทักษะในการท างาน
แบบกลุ่ม ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเพิ่มอ านาจสมาชิกองค์การ  มีความสัมพันธ์ในระดับ
สมบูรณ์ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ ด้านการจัดการความรู้  และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
มากที่สุด ส่วนด้านพลวัตการเรียนรู้ และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ในระดับมาก ตามล าดับ 

2.3 องค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่  ด้านพลวัตรการเรียนรู้ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ ด้านการเพิ่มอ านาจสมาชิก 
ด้านการจัดการความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีมของพนักงาน
ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ในภาพรวม กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเปน็ทีม ด้านทักษะในการท างานแบบกลุ่ม  โดยภาพรวม มี
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ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าว ถ้าพนักงานมีองค์การ
แห่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในการท างานเพิ่มขึ้น จะท าให้พนักงานมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีม ด้านทักษะในการท างาน
แบบกลุ่ม ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ ด้านการเพิ่มอ านาจสมาชิกองค์การ 
ด้านการจัดการความรู้ และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านพลวัตการเรียนรู้มี
ความสัมพันธ์ในระดับน้อย ตามล าดับ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ผลจากการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานทีมของพนักงาน

ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผล ดังนี ้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา   

อัตราเงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานทีมที่แตกต่างกัน 
1.1 เพศ พนักงานที่มี เพศต่างกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทีมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                        

ที่ระดับ 0.05 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะความแตกต่างทางคุณลักษณะทางเพศระหว่างเพศชายและหญิง กล่าวคือ เพศหญิงจะ
มีความร่วมมือในการท างานมากกว่า มีความก้าวร้าวน้อยกว่าเพศชาย สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ดีกว่า ผู้หญิงจะให้
ความส าคัญกับ ความรับผิดชอบ ความวิริยะ การท าางานหนัก ความปรารถนาที่จะประสบความส าเร็ จ จึงอาจเป็นเหตุผลที่
เพศหญิงมีประสิทธิผลท างานทีมมากกว่าเพศชาย ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มาลัยวัลย์ บุญแพทย์ 
(2552) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลขององค์การ:กรณีศึกษาพนักงาน           
สายส านักงานบริษัทซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีเพศต่างกัน มีประสิทธิผลขององค์การ                
ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ 0.05 
 1.2 อายุ พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทีม ด้านความเข้าใจในการท างานแบบกลุ่ม 
ด้านทักษะในการท างานแบบกลุ่ม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า พนักงานกลุ่มที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป มี
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทีมมากสุด ที่ เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก พนักงานกลุ่มที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไปนั้น เป็นกลุ่มคนที่มี
ลักษณะนิสัยจริงจัง ทุ่มเทชีวิตให้กับการท างาน มีความอดทนสูง มุ่งถึงผลลัพธ์ขององค์กร เป้าหมายของงานเป็นส าคัญ จึงมี
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทีม มากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ เดวิด ศรีชัยอุดม (2560) ได้ท า
การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท สาย
การบินเอเซียน จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีมที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05  
 1.3 สภานภาพสมรส พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีม ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีสถานภาพ
สมรสมีประสิทธิภาพในการท างานมากที่สุด ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ พนักงานท่ีมีความครอบครัวจะให้ความส าคัญกับความ
มั่นคงในหน้าที่การงานมีความรับผิดชอบและตระหนักถึงการท างานเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม
เป็นกลุ่ม เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับงาน เพราะถ้าหากงานมีความผิดพลาดอาจจะส่งกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่
การงานของตน และความอยู่รอดขององค์กรได้ ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ทศพร เวชศิริ (2551)             
ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผลในการท างานแบบกลุ่ม กรณีศึกษา พนักงานบริษัท 
ไทยเมอรรี่ จ ากัด ผลการศึกษา พบว่า พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีประสิทธิผลในการท างานแบบกลุ่ม                     
ที่แตกต่างกัน 
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 1.4 ระดับการศึกษา พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทีม ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยจากผลการศึกษา พบว่า พนักงานท่ีมี
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมี ประสิทธิภาพในการท างานมากที่สุดในทุกด้าน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ พนักงานที่
ส าเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี เป็นกลุ่มคนท่ีมีโอกาสได้เจอกับสังคมที่หลากหลาย อาทิเช่น สังคมที่มีนักวิชาการที่มี
ความรู้ด้านต่างๆ ท าให้มีมุมมอง ทัศนคติที่หลากหลาย มีการปรับตัว มีความสัมพันธ์รวมถึงมีทักษะในการท างานร่วมกันเป็น
ทีมได้ดีกว่า เมื่อมาอยู่ในองค์กรที่รวมกลุ่มกันระหว่างสมาชิกที่หลากหลาย จึงมีความสามารถในการเข้าใจการปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้ดีกว่าจึงก่อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทีมที่มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  จิรธร อ่อนละมูล 
(2557) ได้ศึกษาเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลในการท างานแบบกลุ่มของข้าราชการต ารวจ ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าท่ีต ารวจที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีประสิทธิผลในการท างานแบบกลุ่มที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 1.5 อัตราเงินเดือน พนักงานที่มีอัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีม ด้านความเข้าใจใน
การท างานแบบกลุ่ม ด้านทักษะในการท างานแบบกลุ่ม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยจากผลการศึกษา พบว่า พนักงานที่มีอัตราเงินเดือนระหว่าง 29,000  – 35,999 
บาทข้ึนไป มีประสิทธิผลในการปฏิบัติทีมมากที่สุด ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก พนักงานกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถือว่ามีค่าตอบแทน
อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพ่อต่อการด ารงชีพ และมีความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ท าให้มีแนวโน้ม              
ในการปฏิบัติงานทีมได้ดีกว่าพนักงานที่ระดับอัตราเงินเดือนอื่นๆ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศักดิ์นรินทร์ 
เกษรเทียน (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจปราบปรามการค้ามนุษย์ ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าท่ีต ารวจที่อัตราเงินเดือนที่แตกต่างกันมีประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานเป็นทีมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 1.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ทีม ด้านทักษะในการท างานแบบกลุ่ม ด้านความเข้าใจในการท างานแบบกลุ่ม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
หรือทีมงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยจากผลการศึกษา พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานยิ่งสูง ยิ่งมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทีมสูง ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
มานาน ย่อมมีความเข้าใจในลักษณะการท างาน มุ่งหวังผลลัพธ์ในความส าเร็จของการท างานเป็นส าคัญ จึงมีความร่วมมือร่วม
ใจในการท างานเป็นทีมได้ดีกว่า ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เดวิด ศรีชัยอุดม (2560) ได้ท าการวิจัย
เรื่องประสิทธิผลความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีม กรณีศึกษา บริษัท สาย
การบิน เอเซียน จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
เป็นทีมท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  

2. การวิเคราะห์องค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่  ด้านพลวัตรการเรียนรู้ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ ด้านการเพิ่ม
อ านาจสมาชิก ด้านการจัดการความรู้ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทีมของ
พนักงานธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ 
 2.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทีม              
ด้านความเข้าใจในการท างานแบบกลุ่มโดยภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับมากที่สุด กล่าวได้ว่าถ้าพนักงานมีองค์การแห่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจะท าให้พนักงานมี
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทีมด้านความเข้าใจในการท างานแบบกลุ่มระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า              
ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ ด้านการเพิ่มอ านาจสมาชิกองค์การ ด้านการจัดการความรู้  และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านพลวัตการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ในระดับมาก ตามล าดับ แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
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ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เดวิด ศรีชัยอุดม (2560)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีม กรณีศึกษา บริษัท สายการบิน เอเซียน จ ากัด” ผล
การศึกษาพบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านพลวัตรการเรียนรู้ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ ด้านการเพิ่มอ านาจสมาชิก ด้าน
การจัดการความรู้ และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีมของ
พนักงานบริษัท สายการบิน เอเซียน จ ากัด 
 2.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้ในภาพรวม กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทีม              
ด้านทักษะในการท างานแบบกลุ่มโดยภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสอง           
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับมากที่สุด กล่าวได้ว่า ถ้าพนักงานมีระดับการด าเนินงานความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ในการท างานเพิ่มขึ้น จะท าให้มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทีม ด้านทักษะในการท างานแบบกลุ่มระดับมากที่สุด             
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเพิ่มอ านาจสมาชิกองค์การ  มีความสัมพันธ์ในระดับสมบูรณ์ ด้านการปรับเปลี่ยน
องค์การ ด้านการจัดการความรู้  มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด ตามล าดับ แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักดิ์นรินทร์ เกษรเทียน (2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้
กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแบบกลุ่มของข้าราชการต ารวจปราบปรามการค้ามนุษย์ ผลการวิจัยพบว่า การด าเนิน งาน
องค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลวัตของการเรียนรู้ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ ด้านการเพิ่มอ านาจสมาชิก
องค์การ ด้านการจัดการความรู้ และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
แบบกลุ่มของข้าราชการต ารวจตรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาพรวมและด้านความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม             
ด้านทักษะในการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน 
 2.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้ในภาพรวม กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีม 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน  โดยภาพรวม มีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01แสดงว่า           
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าพนักงานมีระดับการด าเนินงานความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ในการท างานเพิ่มขึ้น จะท าให้ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทีมด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
หรือทีมงานเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ ด้านการเพิ่มอ านาจ
สมาชิกองค์การ ด้านการจัดการความรู้ และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้าน
พลวัตการเรียนรู้มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิรธร อ่อนละมูล (2557) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง องค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลในการท างานแบบกลุ่มของข้าราชการต ารวจตรวจคน เข้าเมือง 
จังหวัดตาก ผลการวิจัยพบว่า ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิผลการท างานแบบ
กลุ่มในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อันประกอบด้วย ด้านความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม ด้านทักษะในการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม 
และด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผลจากการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานทีมของพนักงานธนาคาร

ออมสินส านักงานใหญ่ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ด้านปัจจัยส่วนบุคคล จากผลการศึกษาวิจัยที่ว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานเป็นทีมที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานเป็นทีมที่เท่ากัน โดยอาจกระตุ้นผ่านการจัดกิจกรรมที่ ไม่เป็นทางการ อาทิเช่น กิจกรรม Ice Braeking ที่ช่วยให้
ผู้เข้าร่วมละลายพฤติกรรมตนเองต่อบุคคลแปลกหน้า กล้าที่จะเปิดเผยความเป็นตัวเอง มองเห็นและเข้าใจความเป็นผู้อื่นมาก
ขึ้น ซึ่งความเข้าใจผู้อื่นเป็นทักษะที่ส าคัญในการท างานเป็นทีม 
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2. องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี ท้ังใน

ส่วนของการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ส าหรับการให้บริการลูกค้า และการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ส าหรับจัดเก็บ
แหล่งข้อมูลในการปฏิบัติงานส าหรับพนักงาน โดยจากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ในเรื่องของการเข้าถึงฐานข้อมูลที่พนักงานต้องการเพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานนั้น มีระดับการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับต่ าที่สุด จึงเห็นควรเสนอแนะให้มีการด าเนินงานในส่วนนี้เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ
องค์กรต่อไป 

ด้านพลวัตรการเรียนรู้ ยังมีระดับการด าเนินงานอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าด้านอื่นๆ ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความส าคัญใน
เรื่องของการเรียนรู้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อมุ่งสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยการ
เปิดช่องทางการสื่อสาร Line Open Chat ซึ่งเป็นแอพพลิเคช่ันที่พนักงานสมารถเข้าถึงได้สะดวกและง่าย เพื่อพูดคุย
แลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ในการท างานซึ่งกันและกันระหว่างพนักงาน 

ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ ผู้บริหารควรก าหนดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานของ
ธนาคาร เนื่องจากพนักงานเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เจอกับสถานการณ์จริง ดังนั้น การรับฟังความคิดเห็นของพนักงานย่อมเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรในการน ามาก าหนดนโยบายให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ยังควรส่งเสริมการเรียนรู้/
พัฒนาตนเองของพนักงาน สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้ได้ลองคิด ทดลองท าสิ่งใหม่ๆเพื่อให้องค์กรไม่หยุดอยู่กับที่
หรืออยู่แต่ในกรอบเดิมๆ อาทิเช่น การจัดกิจกรรมประกวดการออกแบบกิจกรรมการลดขั้นตอนการให้บริการลูกค้าให้มีความ
กระชับ (Lean Process) ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว ให้บริการลูกค้าได้มากขึ้นภายในระยะเวลาที่เท่ากัน เป็นต้น 

ด้านการเพิ่มอ านาจสมาชิก ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีการแสดงความคิดเห็นต่องานที่ปฏิบัติ รวมถึง
สนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสในสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับธนาคาร เพื่อให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารและ
กระตุ้นให้พนักงานหาความรู้ใหม่ๆเพื่อน ามาพัฒนาใช้ในการท างานอยู่เสมอ อาทิเช่น การสานต่อโครงการ GSB IDEA ที่เปิด
โอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นในการออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ธนาคาร 

ด้านการจัดการความรู้ ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการจัดให้มีแหล่งความรู้ส าหรับให้พนักงานค้นคว้าโ ดยต้อง
เข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก ซึ่งจะท าให้พนักงานกระตือรอร้นในการค้นหาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น การสานต่อ
กิจกรรม GSB Talent ที่เป็นกิจกรรมในการเฟ้นหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อเข้ารับ
การพัฒนา เตรียมความพร้อมให้สามารถด ารงต าแหน่งส าคัญในอนาคตและรองรับการเติบโตของธนาคาร 

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานทีมของพนักงานธนาคาร
ออมสินส านักงานใหญ่ พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทีมของพนักงานธนาคาร
ออมสินส านักงานใหญ่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีมงาน อยู่ในระดับปานกลาง ท าให้พบว่า ตัวแปรองค์การแห่งการ
เรียนรู้ยังไม่สามารถท าให้ประสิทธิผลการปฏิบัติงานทีม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีมงาน อยู่ในระดับมากได้               
ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีมงานขององค์กร ถือเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งในการด ารงอยู่และเติบโตขององค์กร ดังนั้น 
จึงเห็นควรเสนอแนะให้ท าการศึกษาวิจัยในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีมงาน เพื่อจะได้สามารถทราบ
ตัวแปรที่มีผลในการเพิ่มระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานทีมท่ีมากได้ 
  

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก อ.ดร. เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาสาร
นิพนธ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาให้ค าปรึกษา แนะแนวทางในการจัดท างานวิจัยทุกขั้นตอน ช่วยเหลือ และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
ตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เป็นสารพิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา ขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครอนทรวิโรฒ ท่ีได้ประสิทธิ

ประสาทความรู้ ท้ังในทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ  
สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่น้อง ของผู้วิจัยที่ได้ให้การสนับสนุนสง่เสรมิ ขอขอบคุณเพื่อๆที่ให้

ก าลังใจและคอยช่วยเหลือเสมอมา และขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่เสียสละเวลา ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือทุกท่านท่ีมิได้เอ่ยถึง มา ณ ท่ีนี้ ด้วย 
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