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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมาย เพื่อศกึษาองคก์รแห่งการเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการทํางานของ

พนกังานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง โดยศกึษาแนวคดิองคก์รแห่งการเรยีนรู ้5 ประการ ซึง่เป็นปจัจยัที่

สนับสนุนใหเ้กดิองคก์รแห่งการเรยีนรูข้องของสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง คอื ความรอบรูแ้ห่งตน แบบ

แผนความคดิ การสร้างวสิยัทศัน์ร่วม การเรยีนรู้เป็นทมี และการคดิอย่างมรีะบบ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื 

พนกังานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง รวม 264 คน ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิและการสุ่มตวัอย่าง

แบบสะดวก โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอ้ย

ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยใชส้ถิตทิดสอบค่าท ี การวเิคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดยีวและการทดสอบหาค่าสมัประสทิธสิห์สมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1.  พนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวางส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 31 - 40 ปี 

ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีระดบัตาํแหน่งงานอยูใ่นระดบัปฏบิตักิาร และอายกุารทาํงาน 1 - 6 ปี  

 2.  พนกังานสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวางทีม่อีายุแตกต่างกนั มปีระสทิธผิลการทํางานดา้นการ

บรรลุเป้าหมาย แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05  

 3.  พนกังานระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมปีระสทิธผิลการทาํงาน ดา้นความสามารถในการปรบัตวั ดา้นการ

บรรลุเป้าหมาย ดา้นความพงึพอใจในการทาํงาน และดา้นความสนใจในชวีติ แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05  

 4.  พนกังานอายกุารทาํงานแตกต่างกนัมปีระสทิธผิลการทาํงาน ดา้นความสามารถในการปรบัตวั และดา้น

การบรรลุเป้าหมาย แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05  

 5.  องคก์รแห่งการเรยีนรู้ ดา้นความรอบรูแ้ห่งตน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการทํางานของพนักงาน

สถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมี

ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านแบบแผนความคิด มีความสมัพนัธ์กับประสทิธิผลการทํางานของพนักงาน

สถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมี

ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

  องคก์รแห่งการเรยีนรู ้ดา้นการสรา้งวสิยัทศัน์ร่วม มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการทํางานของพนักงาน

สถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมี

ความสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสงู และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 

__________________________________ 
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  องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม มีความสมัพนัธ์กบัประสทิธิผลการทํางานของพนักงาน

สถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมี

ความสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสงู และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 องคก์รแห่งการเรยีนรู ้ดา้นคดิอย่างมรีะบบ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการทํางานของพนักงานสถาบนั

การเงินแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวาง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี

ความสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสงู และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 

คาํสาํคญั: องคก์ร ประสทิธผิลการทาํงาน พนกังานสถาบนัการเงนิ 

 

Abstract 

 

 The research aimed to study learning organization related to employees’ work effectiveness of a 

financial institution at Huykwang District. Supporting factors of learning organization at a financial institution at 

Huykwang District were based on five thoughts as follows: personal mastery, mental model, building shared 

vision, team learning, and system thinking. Sample size of this research was 264 employees of a financial 

institution at Huykwang District. Samples were randomized by implementing stratified sampling and 

convenience sampling. Questionnaire was the tool for data collecting. The statistics for data analysis were 

percentage, mean, and standard deviation. Different analysis was done by using the t-test, one way analysis 

of variance and Pearson product moment correlation coefficient. 

 Research results were as follows: 

 1.  Most of employees of a financial institution at Huykwang District were female aged between 31 

and 40 years old, held bachelor’s degree, worked as operation officers, and had duration of work between 1 

and 6 years. 

 2.  A financial institution at Huykwang District’s employees with different age had different work 

effectiveness in category of targeting achievement with statistical significance of 0.05 level. 

 3.  Employees with different education level had different work effectiveness in category of self 

adjusting, targeting achievement, work satisfaction, and life interest with statistical significance of 0.05 level. 

 4.  Employees with different duration of work had different work effectiveness in category of self 

adjusting and targeting achievement with statistical significance of 0.05 level. 

 5.  Learning organization in category of personal mastery had positively related to work 

effectiveness of employees in a financial institution at Huykwang District that conformed to the hypotheses at 

the moderate level with statistical significance of 0.05 level. 

Learning organization in category of mental model had positively related to work effectiveness of employees 

in a financial institution at Huykwang District that conformed to the hypotheses at the moderate level with 

statistical significance of 0.05 level. 

 Learning organization in category of building share vision had positively related to work 

effectiveness of employees in a financial institution at Huykwang District that conformed to the hypotheses at 

the slightly high level with statistical significance of 0.05 level. 
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 Learning organization in category of team learning had positively related to work effectiveness of 

employees in a financial institution at Huykwang District that conformed to the hypotheses at the slightly high 

level with statistical significance of 0.05 level. 

 Learning organization in category of system thinking had positively related to work effectiveness of 

employees in a financial institution at Huykwang District that conformed to the hypotheses at the slightly high 

level with statistical significance of 0.05 level. 

 

Keywords: Organization, productive work, employees of financial institutions 

 

บทนํา 

 ปจัจุบนัในโลกยุคโลกาภิวฒัน์ที่มีการพฒันาทางด้านเทคโนโลยี สงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมอย่าง

รวดเรว็ ซึ่งองค์กรต่างๆ ต้องมกีารปรบัตวัให้เขา้กนักบัโลกที่กําลงัพฒันาอยู่ตลอดเวลา ทรพัยากรมนุษย์ถือว่าเป็น

ปจัจยัสาํคญัขององคก์รทีต่อ้งมกีารพฒันาปรบัตวัอยูเ่สมอ การทีอ่งคก์รจะขบัเคลือ่นไปไดต้อ้งอาศยัการพฒันาบุคลากร

ให้มีศักยภาพ โดยมีการฝึกอบรมบุคลากรตัง้แต่เริม่เข้าทํางาน จนถึงฝึกอบรมพนักงานระดบัต่างๆ ให้มีความรู้

ความสามารถและมคีวามเชีย่วชาญในงานทีท่ําอยู่เสมอ มกีารพฒันาทางดา้น IQ EQ และ MQ รวมถงึบุคลากรต้องมี

ส่วนร่วมในการพฒันาและเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยการใช้เครื่องมือแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู ้

(Learning Organization) ตามทฤษฏขีอง Peter M. Senge (1990) เพื่อองค์กรสามารถที่จะปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

สภาวะการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปและจดัสรรกระบวนการทีจ่ะพฒันาองคก์รแห่งการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธผิลมากทีสุ่ด 

องคก์รแห่งการเรยีนรู้ต้องเป็นองคก์รทีส่มาชกิทุกคนไดร้บัการพฒันาใหม้วีสิยัทศัน์สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ขององคก์ร 

เพือ่ทีจ่ะเกดิพลงัและแนวคดิไปในทศิทางเดยีวกนัและนําพาองคก์รไปสูจ่ดุหมายไดใ้นทีส่ดุ  

 ดงันัน้สถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวาง ซึง่ดําเนินธุรกจิประกนัเกีย่วกบัวนิาศภยั มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะ

ทาํใหบ้คุลากรมคีวามรูค้วามสามารถในการทาํงานโดย มคีวามรอบรูแ้ห่งตน มแีบบแผนความคดิ มกีารสรา้งวสิยัทศัน์

ร่วม มกีารเรยีนรูเ้ป็นทมี และมกีารคดิอยา่งเป็นระบบ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธผิล

ตามพนัธกจิทีว่่ามุ่งมัน่ร่วมพฒันาสงัคมทีไ่ม่หยุดน่ิง และช่วยสรา้งอนาคตทีย่ ัง่ยนืใหโ้ลกน้ี โดยการส่งมอบหลกัประกนั

ความปลอดภยัและความมัน่คง ดว้ยธุรกจิการบรกิารดา้นประกนัภยัและบรกิารทางการเงนิผ่านเครอืข่ายทัว่โลกของ

บรษิทัฯและค่านิยมขององคก์ร คอื 

 1. มุ่งเน้นลูกค้า เรามุ่งมัน่ตลอดเวลาที่จะส่งมอบหลกัประกนัความมัน่คงให้กบัลูกค้า เพื่อสร้างความพงึ

พอใจอย่างสงูสดุ 

 2.  มคุีณธรรมเราดาํเนินธรุกจิดว้ยความจรงิใจ เป็นธรรม และเทีย่งตรง 

 3.  ทํางานเป็นทมีเราเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกนั ด้วยการเคารพและยอมรบัความคดิเหน็ซึ่งกนัและกนั 

รวมถงึการแบง่ปนัความรูแ้ละแนวคดิต่างๆ  

 4.  มคีวามสรา้งสรรคเ์รารบัฟงัผูเ้กีย่วขอ้งทุกภาคส่วน เพื่อนํามาพฒันากระบวนการทํางานและการดําเนิน

ธรุกจิอยา่งต่อเน่ือง 

 5.  เป็นมอือาชพีเราทุ่มเทอย่างต่อเน่ืองในการพฒันาทกัษะและความเชีย่วชาญ เพื่อส่งมอบการบรกิารทีม่ี

คุณภาพสงูสดุ 

 จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา “องคก์รแหง่การเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการ

ทํางานของพนักงานสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวาง” เพื่อนําขอ้มูลการวิจยัมาสนับสนุนและปรบัปรุงการ

ทาํงานของพนกังานซึง่เป็นทรพัยากรอย่างหน่ึงขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัการเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ทําใหอ้งคก์ร

มปีระสทิธผิลทีจ่ะนําไปสูก่ารพฒันาทีย่งัยนื สรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัทางธรุกจิต่อไป  
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพือ่ศกึษาประสทิธผิลการทาํงานของพนกังานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง โดยจําแนกตาม

ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระดบัตาํแหน่งงานและอายกุารทาํงาน  

 2.  เพือ่ศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์รแหง่การเรยีนรูก้บัประสทิธผิลการทาํงานของพนกังานสถาบนั

การเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวาง 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 

 1.  ลกัษณะประชากรศาสตร ์

  1.1  เพศ 

   1.1.1  ชาย 

   1.1.2  หญงิ  

  1.2  อายุ  

   1.2.1  21 - 30 ปี 

   1.2.2  31 - 40 ปี 

   1.2.3  41 - 50 ปี 

   1.2.4  51 - 60 ปี 

  1.3  ระดบัการศกึษา 

   1.3.1  ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี

   1.3.2  ปรญิญาตร ี

   1.3.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี

  1.4  ระดบัตาํแหน่งงานปจัจบุนั 

   1.4.1  ปฏบิตักิาร (General Staff) 

   1.4.2  หวัหน้างาน (Supervisor, Assistant Executive และ Executive) 

   1.4.3  ผูจ้ดัการ (Manager and Senior Manager) 

  1.5  อายกุารทาํงาน 

   1.5.1  1 - 6 ปี 

   1.5.2  7 - 12 ปี 

   1.5.3  13 - 18 ปี 

   1.5.4  19 - 24 ปี 

   1.5.5  25 - 30 ปี 

 2. องคป์ระกอบขององคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องพนกังานบรษิทัแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวาง 

  2.1  ความรอบรูแ้หง่ตน (Personal mastery)  

  2.2  แบบแผนความคดิ (Mental Model)  

  2.3  การสรา้งวสิยัทศัน์ร่วม (Shared vision) 

  2.4  การเรยีนรูเ้ป็นทมี (Team Learning) 

  2.5  การคดิอยา่งมรีะบบ (Systems thinking) 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ประสทิธิผลการทํางานของสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง            

เขตหว้ยขวาง 
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สมมติฐานการวิจยั  

 1.  เพื่อศกึษาถึงปจัจยัด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศกึษา ตําแหน่งงาน และอายุ          

การทาํงาน แตกต่างกนัมปีระสทิธผิลการทาํงานของพนกังานสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวางแตกต่างกนั 

 2.  เพื่อศกึษาถึงองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อประสทิธผิลการทํางานของพนักงานสถาบนั

การเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกบัประชากรศาสตร ์ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41)[1] กล่าวว่าลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ประกอบด้วยเพศอายุ สถานภาพครอบครวัจํานวนสมาชกิในครอบครวัระดบัการศึกษาอาชพีและ

รายได้ต่อเดอืน ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่สําคญัและสถิติที่วดัได้ของประชากรและช่วยในการกําหนด

ตลาดเป้าหมายในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสงัคมวัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของ

กลุ่มเป้าหมายนัน้ขอ้มลูดา้นประชากรจะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการกําหนดตลาดเป้าหมายคนทีม่ลีกัษณะ

ประชากรศาสตรต่์างกนัจะมลีกัษณะทางจติวทิยาต่างกนั 

 ความหมายขององคก์ารแห่งการเรียนรู ้

 ธเนศ ขําเกิด (2541: 171)[2] กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์การที่มุ ่งเน้นและจูงใจให ้

สมาชกิทุกคนมคีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิม่ศกัยภาพของตนเองและขององคก์าร ทัง้น้ี

เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิสงัคม การเมอืง วฒันธรรม ภายใตส้ภาวะทีเ่กดิการ

เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็และยากต่อการพยากรณ์วา่จะเกดิอะไรขึน้ แต่ละคนจงึตอ้งพฒันาตนเองใหเ้ป็นบคุคลทีเ่รยีนรู้

ตลอดเวลา เพราะความรูท้ีเ่คยมมีาในอดตีถกูทา้ทายดว้ยความรู ้ใหมท่ีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา 

 สมติ สชัฌกุร (2541)[3] ไดใ้หค้วามหมายของ “องคก์รแห่งการเรยีนรู”้ ว่าเป็นองคก์รทีส่ามารถทําใหเ้กดิ

การเรยีนรู้และสร้างองค์กรความรู้เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะอนัจะนําไปสู่ความก้าวหน้าในการดําเนินกจิการเพื่อบรรลุ

เป้าหมายขององคก์ร 

 วรภทัร ์ภู่เจรญิ (2547: 101)[4] กล่าววา่ องคก์รแหง่การเรยีนรู ้ไมไ่ดเ้น้นวา่องคก์รตอ้งทาํกาํไร หากองคก์ร

เปรยีบเสมอืนคน กค็วรเป็นคนทีพ่ฒันา มคีวามรู ้และบรหิารการเปลีย่นแปลง เพื่อนําองคก์รไปสู่ความเป็นอมตะหรอื

อยูร่อดได ้

 ความหมายของประสิทธิผล 

 นวลทพิย ์ควกุล (2527: 134)[5] ประสทิธผิล (Effectiveness) เป็นการพจิารณาผลงานทีท่ําลงไปว่าสาํเรจ็

ลุล่วงตามเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคท์ีว่างไวห้รอืไม่โดยไม่คาํนึงถงึตน้ทุนใดๆ ทัง้สิน้ 

ธงชยั สนัตวิงษ์ (2535: 3) กล่าววา่ประสทิธผิลเป็นการทาํงานทีไ่ดผ้ลโดยสามารถบรรลุผลสาํเรจ็ตามวตัถุประสงค ์

 ตนิ ปรชัญพฤทธิ ์ (2536: 130)[6] กล่าวว่าประสทิธผิลขององค์การหมายถึงระดบัที่คนงานสามารถ

ปฏบิตังิานใหบ้รรลุเป้าหมายไดม้ากน้อยเพยีงใด 

 ศริชิยั กาญจนวาส ี(2537: 76-77)[7] กล่าวว่า ประสทิธผิล เป็นตวับ่งชีผ้ลสาํเรจ็ของ โครงการซึง่เป็นการ

พจิารณาผลผลติ (Output) ทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายหรอืวตัถุประสงค ์ 

 เสรมิศกัดิ ์ วศิาลาภรณ์ (2536: 97)[8] กล่าวว่าประสทิธผิลขององคก์ารหมายถงึการที่องคก์ารสามารถ

ดาํเนินการจนบรรลุเป้าหมายหรอืบรรลุวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้

 ไกรยุทธ ธรีตยาคนีันท ์(2533: 65)[9] ใหค้วามหมายของการวเิคราะหป์ระสทิธผิลว่าหมายถงึการประเมนิ

ขดีความสาํเรจ็ของโครงการเทยีบกบัวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายทีก่าํหนดไวก่้อนการดาํเนินโครงการ 
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วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 

 1.  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

  ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั ได้แก่ พนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวาง จํานวน 598 คน 

(แหล่งทีม่า: ฝา่ยบุคคล บรษิทัแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวางขอ้มลู ณ วนัที ่30 มกราคม 2558) 

 2.  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ พนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง จํานวน 598 คน 

(แหล่งทีม่า: ฝา่ยบุคคล บรษิทัแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวางขอ้มลู ณ วนัที ่30 มกราคม 2558) เน่ืองจากผูว้จิยัทราบจาํนวน

ประชากร จงึคาํนวณหาขนาดของตวัอยา่งทีใ่ชเ้ป็นตวัแทนของประชากร จากการคาํนวณขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรของ 

Taro Yamane (Yamane. 1967: 580-581)[10] ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และกําหนดความคลาดเคลื่อน 5 % ซึง่ได้

ขนาดตัวอย่างเป็นจํานวน 240 คนและเพิม่จํานวนตัวอย่างร้อยละ 10 ของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 24 คน รวมขนาด

ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัทัง้สิน้ 264 คน โดยมขี ัน้ตอนในการสุ่มตวัอย่างดงัน้ี คอื การสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความน่าจะ

เป็น (Probability sampling) ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูม ิ(Stratified random sampling) โดยสุ่มตวัอย่างแต่

ละแผนกแบบกําหนดสดัส่วน (Proportionate) ของประชากรพนักงานแผนกนัน้ๆ และใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยั

ความน่าจะเป็น (Non-Probability sampling) โดยอาศัยการสุม่ตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience 

sampling) 

 

ผลการวิจยั  

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความสมัพนัธ์กบัประสทิธิผลการทํางานของ

พนกังานสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวาง 

 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา 

 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มูลด้านประชากรศาสตร์ของพนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวาง 

พบว่า 

 1.  เพศ พนกังานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวางสว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ จาํนวน 179 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 67.80 และเพศชายจาํนวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.20 ตามลาํดบั 

 2.  อายุ พนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวางส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี 

จาํนวน 131 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.62 รองลงมาคอื อายุ 21 - 30 ปี จํานวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.79 และอายุ 41 

ปีขึน้ไป จาํนวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.59 ตามลาํดบั  

 3.  ระดบัการศึกษาสูงสุด พนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวางส่วนใหญ่ ศกึษาอยู่ในระดบั

ปรญิญาตร ีจาํนวน 224 คน คดิเป็นรอ้ยละ 84.85 รองลงมาคอื สงูกว่าปรญิญาตร ีจํานวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.33 

และตํ่ากว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.82ตามลาํดบั 

 4.  ระดบัตาํแหน่งงาน พนกังานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวางส่วนใหญ่ อยู่ในระดบัปฏบิตักิาร 

จาํนวน 158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.85 รองลงมาคอื ระดบัหวัหน้างาน/ผูจ้ดัการ จํานวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.15 

ตามลาํดบั 

 5.  อายุการทาํงาน พนกังานสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวางสว่นใหญ่ จะมอีายุการทาํงาน 1 – 6 

ปี จาํนวน 144 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.55 รองลงมาคอื อายุการทํางาน 7 - 12 ปี จํานวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.97 

อายุการทํางาน 19 ปีขึน้ไป จํานวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.87 และอายุการทํางาน 13 – 18 ปี จํานวน 28 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 10.61 ตามลาํดบั 
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 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัความคดิเหน็องคก์รแห่งการเรยีนรูข้องพนักงานสถาบนัการเงนิแห่ง

หน่ึงในเขตห้วยขวาง ซึ่งประกอบไปด้วย ความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคดิ การสร้างวสิยัทศัน์ร่วม การเรยีนรู ้         

เป็นทมี และการคดิอยา่งเป็นระบบ ดงัน้ี 

 องคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมพนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวาง มคีวามคดิเห็น

เกีย่วกบัองคก์รแหง่การเรยีนรู ้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.14 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่  

 1.  ความรอบรู้แห่งตน โดยภาพรวมพนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวาง มคีวามคดิเหน็

เกีย่วกบัองคก์รแหง่การเรยีนรู ้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.12  

  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า องค์กรของท่านสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานเกดิการเรยีนรู้และ

พฒันาอยา่งต่อเน่ือง อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.21 ท่านใฝห่าความรู ้เพื่อพฒันาศกัยภาพของตนอยู่

เสมอ อยู่ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.20 ท่านมคีวามมุ่งมัน่ในการคดิรเิริม่สรา้งสรรคเ์พื่อพฒันางานที่ทําอยู่

เสมอ อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 ท่านติดตามขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ เพื่อให้ทนัต่อเหตุการณ์

ปจัจุบนั และนํามาพฒันาในการทํางานของท่านอยู่เสมอ อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 และท่านมคีวาม

ชาํนาญ และมคีวามรอบรูใ้นงานทีท่า่นทาํอยู ่อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.05 ตามลาํดบั 

 2.  แบบแผนความคิด โดยภาพรวมพนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวาง มคีวามคิดเห็น

เกีย่วกบัองคก์รแหง่การเรยีนรู ้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.14 

  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่านมกีารวางแผนการทํางานของตนเองก่อนเสมอ อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 ท่านพยายามแสวงหาวธิทีีด่ทีีสุ่ดมาปรบัใชก้บัการทํางานของท่านอยู่เสมออยู่ในระดบัมาก

ทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 ท่านมกีารพจิารณาไตรตรองก่อนตัดสนิใจทํางานทุกครัง้ อยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 ทา่นยอมรบัแนวคดิ หรอืนําความรูข้ององคก์ารอื่นๆ ทีป่ระสบความสาํเรจ็มาปรบัใชอ้ยู่เสมอ อยู่

ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 4.13 และทา่นสามารถหาผลลพัธแ์ละสรุปผลจากการดาํเนินงานไดเ้ป็นอยา่งด ีอยูใ่น

ระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.95 ตามลาํดบั 

 3.  วิสยัทศัน์รว่ม โดยภาพรวมพนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั

องคก์รแหง่การเรยีนรู ้โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.24 

  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านมีความมุ่งมัน่ให้งานสําเร็จตามเป้าหมายของตน โดยคํานึงถึง

คณุภาพของงานเป็นหลกั อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั4.31 ท่านมคีวามรกั ความภกัดแีละความภูมใิจใน

องคก์ร อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.29 ท่านมคีวามมุ่งมัน่ใหอ้งคก์รประสบความสาํเรจ็ตามวสิยัทศัน์

และพนัธกจิทีต่ัง้ไว ้อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.26 ท่านมคีวามเขา้ใจและยดึถอืปฏบิตัติามวสิยัทศัน์ 

พนัธกจิ รวมถงึค่านิยมขององคก์ร อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 และท่านมสี่วนร่วมในการสรา้งและ

พฒันาการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ขององค์กรให้งานมีประสทิธภิาพยิง่ขึน้ อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 

ตามลาํดบั 

 4.  การเรียนรู้เป็นทีม โดยภาพรวมพนักงานสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวาง มคีวามคิดเห็น

เกีย่วกบัองคก์รแหง่การเรยีนรู ้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.16 

  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ องคก์รของทา่นสนบัสนุนและสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาการทาํงานเป็นทมี 

อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 ทา่นมกีารสือ่สารแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิระหวา่งกนัภายในทมีอยู่เสมอ 

อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 ท่านไดร้บัการฝึกอบรมและมคีวามรูว้ธิกีารทํางานเป็นทมี อยู่ในระดบัมาก 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 ทา่นมสีว่นร่วมรบัรูป้ญัหาในการทาํงานเป็นทมี พรอ้มทัง้ร่วมหาวธิแีกไ้ขปญัหา อยู่ในระดบั

มาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.14 องคก์รของทา่นมกีารเปิดกวา้งทางความคดิในกระบวนการทาํงาน และใหทุ้กคนมสีว่น

ร่วมในการออกความคดิเหน็ อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.14 ตามลาํดบั 
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 5.  การคิดอย่างเป็นระบบ โดยภาพรวมพนกังานสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวาง มคีวามคดิเหน็

เกีย่วกบัองคก์รแหง่การเรยีนรู ้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.14 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านมีการเรียงลําดับความสําคัญของงานทุกครัง้ อยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 ท่านมคีวามพยายามทีจ่ะป้องกนัปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการทํางานหรอืหาทางแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

อยู่ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.16 ท่านมกีารพฒันาการเรยีนรูข้องตนเองไดอ้ย่างเป็นระบบ อยู่ในระดบัมาก 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 ท่านสามารถเชื่อมโยงการปฏบิตังิานของแผนกต่างๆ ในองคก์รอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดบั

มาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.97 และท่านนําขอ้มูลและสถติทิีม่อียู่มาใชว้เิคราะหแ์ละช่วยตดัสนิใจในการทํางาน อยู่ใน

ระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.97 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความคดิเหน็ประสทิธผิลการทาํงาน ซึง่ประกอบดว้ย ความสามารถใน

การปรบัตวั การบรรลุเป้าหมาย ความพงึพอใจในการทาํงาน และความสนใจในชวีติ และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

 1.  ความสามารถในการปรบัตวั พนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวาง มปีระสทิธผิลการ

ทาํงาน โดยรวมอยู่ในระดบัด ีซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23  

 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทา่นยอมรบักระบวนการทาํงานรปูแบบใหม่ๆ  ทีเ่หมาะสมกวา่ โดยไมย่ดึตดิกบั

การทํางานรูปแบบเดมิๆ อยู่ในระดบัดมีาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 ท่านมกีารพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการ

ทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ อยูใ่นระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 และท่านสามารถปฏบิตังิาน

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามเทคโนโลยใีหม่ๆ  ทีเ่กดิขึน้ อยูใ่นระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 

ตามลาํดบั  

 2.  การบรรลุเป้าหมาย พนักงานสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวาง มีประสทิธิผลการทํางาน 

โดยรวมอยู่ในระดบัด ีซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 

 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทา่นปฏบิตังิานไดส้ะดวก รวดเรว็และถกูตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานขององคก์ร 

อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ท่านสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป็นไปตามเวลาทีก่าํหนด อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 และทา่นทุม่เทอยา่งต่อเน่ืองในการ

พฒันาทกัษะและความเชีย่วชาญเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 ตามลาํดบั 

 3.  ความพึงพอใจในการทํางาน พนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวาง มปีระสทิธผิลการ

ทาํงาน โดยรวมอยู่ในระดบัด ีซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 

 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่านคดิบวกในการทํางาน ยอมรบัความคดิเหน็ซึ่งกนัและกนั พร้อมแบ่งปนั

ความรู้และแนวคดิต่างๆ อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 ท่านพงึพอใจองค์กรที่มกีารให้รางวลัหรอืชมเชย

บุคคลและทมีขององคก์รเมื่อคดิสรา้งสรรค ์และประสบความสาํเรจ็ดา้นการเรยีนรู ้อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.14 และทา่นไดร้บัความร่วมมอืจากบคุลากรฝา่ยต่างๆ ในองคก์รในการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย อยู่ในระดบัด ีโดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 ตามลาํดบั 

 4.  ความสนใจในชีวิต พนักงานสถาบันการเงินแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวาง มีประสิทธิผลการทํางาน 

โดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก ซึง่มค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 4.21 

 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทา่นสนใจทีจ่ะหาแนวทางในการปฏบิตังิานใหส้าํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีอยู่ในระดบั

ดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 ท่านสามารถนําทกัษะ ความรู้ ความสามารถและความชํานาญของตนเพื่อแก้ไข

ปญัหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้กบัหน้าทีข่องตนได ้อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 และท่านมกีารกระตอืรอืลน้ 

ใฝห่าความรู ้เพือ่เพิม่พนูศกัยภาพเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ในการทาํงานอยูเ่สมอ อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 

ตามลาํดบั 
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 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ตําแหน่งงาน

ในองคก์ร และระยะเวลาในการทาํงาน แตกต่างกนัมปีระสทิธผิลการทาํงานแตกต่างกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ีไดด้งัน้ี 

 1.  เพศแตกต่างกนัมปีระสทิธิผลการทํางาน ในด้านความสามารถในการปรบัตวั ไม่แตกต่างกนัที่ระดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  พนกังานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวางทีม่เีพศแตกต่างกนั มปีระสทิธผิลการทํางาน ในดา้น

การบรรลุเป้าหมาย ไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  พนกังานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวางทีม่เีพศแตกต่างกนั มปีระสทิธผิลการทํางาน ในดา้น

ความพงึพอใจในการทาํงาน ไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  พนกังานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวางทีม่เีพศแตกต่างกนั มปีระสทิธผิลการทํางาน ในดา้น

ความสนใจในชวีติ ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 2.  อายุแตกต่างกนัมปีระสทิธิผลการทํางาน ในด้านความสามารถในการปรบัตวั ไม่แตกต่างกนัที่ระดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  พนกังานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวางทีม่อีายุแตกต่างกนั มปีระสทิธผิลการทํางาน ในดา้น

การบรรลุเป้าหมาย แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนักงานสถาบนั

การเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวางทีม่อีายุ 21 - 30 ปี มปีระสทิธผิลในการทํางาน ในดา้นการบรรลุเป้าหมาย น้อยกว่า

พนกังานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง ทีม่อีายุ 31 - 40 ปี  

  พนกังานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวางทีม่อีายุแตกต่างกนั มปีระสทิธผิลการทํางาน ในดา้น

การบรรลุเป้าหมาย แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนักงานสถาบนั

การเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวางทีม่อีายุ 21 - 30 ปี มปีระสทิธผิลในการทํางาน ในดา้นการบรรลุเป้าหมาย น้อยกว่า

พนกังานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง ทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป  

  พนกังานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวางทีม่อีายุแตกต่างกนั มปีระสทิธผิลการทํางาน ในดา้น

ความพงึพอใจในการทาํงาน ไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  พนกังานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวางทีม่อีายุแตกต่างกนั มปีระสทิธผิลการทํางาน ในดา้น

ความสนใจในชวีติ ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 3.  ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมปีระสทิธผิลการทํางาน ในดา้นความสามารถในการปรบัตวั แตกต่างกนัที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนกังานสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวางที่

มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรมีปีระสทิธผิลในการทาํงาน ในดา้นความสามารถในการปรบัตวั น้อยกว่าพนักงานสถาบนั

การเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวางทีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี

  พนักงานสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวางที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีประสทิธิผลการ

ทํางาน ในดา้นการบรรลุเป้าหมาย แตกต่างกนัที่ระดบันัยสาํคญัทางสถิต ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย

พนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวาง ที่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรมีปีระสทิธผิลในการทํางาน ในดา้น

ความการบรรลุเป้าหมาย มากกวา่พนกังานสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวาง ทีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี

  พนักงานสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวางที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีประสทิธิผลการ

ทาํงาน ในดา้นความพงึพอใจในการทาํงาน แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้

ไว ้โดยพนกังานสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวาง ทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตรมีปีระสทิธผิลในการทาํงาน ใน

ด้านความพึงพอใจในการทํางาน มากกว่าพนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวาง ที่มีการศึกษาสูงกว่า

ปรญิญาตร ี
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  พนักงานสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวางที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีประสทิธิผลการ

ทํางาน ในด้านความสนใจในชวีติ แตกต่างกนัที่ระดบันัยสาํคญัทางสถิติ .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย

พนกังานสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวาง ทีม่กีารศกึษาตํ่ากวา่ระดบัปรญิญาตรมีปีระสทิธผิลในการทาํงาน ใน

ดา้นความสนใจในชวีติ น้อยกวา่พนกังานสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวาง ทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

  พนักงานสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวางที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีประสทิธิผลการ

ทํางาน ในด้านความสนใจในชวีติ แตกต่างกนัที่ระดบันัยสาํคญัทางสถิติ .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย

พนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวาง ที่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรมีปีระสทิธผิลในการทํางาน ในดา้น

ความดา้นความสนใจในชวีติ มากกว่าพนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง ทีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญา

ตร ี

 4.  ระดบัตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมปีระสทิธผิลการทาํงาน ในดา้นความสามารถในการปรบัตวั ไม่แตกต่าง

กนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  พนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวางทีม่รีะดบัตําแหน่งงานแตกต่างกนั มปีระสทิธผิลการ

ทาํงาน ในดา้นการบรรลุเป้าหมาย ไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  พนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวางทีม่รีะดบัตําแหน่งงานแตกต่างกนั มปีระสทิธผิลการ

ทาํงาน ในดา้นความพงึพอใจในการทาํงาน ไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้

  พนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวางทีม่รีะดบัตําแหน่งงานแตกต่างกนั มปีระสทิธผิลการ

ทาํงาน ในดา้นความสนใจในชวีติ ไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 5.  อายุการทํางานแตกต่างกนัมปีระสทิธผิลการทํางาน ในดา้นความสามารถในการปรบัตวั แตกต่างกนัที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง 

ทีม่อีายกุารทาํงาน 7 - 12 ปี มปีระสทิธผิลในการทาํงาน ในดา้นความสามารถในการปรบัตวั มากกว่าพนกังานสถาบนั

การเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวาง ทีม่อีายกุารทาํงาน 13 - 18 ปี 

  พนักงานสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวางที่มอีายุการทํางานแตกต่างกนั มีประสทิธิผลการ

ทาํงาน ในดา้นความสามารถในการปรบัตวั แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้

ไว ้โดยว่า พนกังานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง ทีม่อีายกุารทาํงาน 13 - 18 ปี มปีระสทิธผิลในการทาํงาน 

ในดา้นความสามารถในการปรบัตวั น้อยกว่าพนกังานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง ทีม่อีายุการทํางาน 19 

ปีขึน้ไป 

  พนักงานสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวางที่มอีายุการทํางานแตกต่างกนั มีประสทิธิผลการ

ทํางาน ในดา้นการบรรลุเป้าหมาย แตกต่างกนัที่ระดบันัยสาํคญัทางสถิต ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย

พนกังานสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวาง ทีม่อีายุการทาํงาน 1 - 6 ปี มปีระสทิธผิลในการทํางาน ในดา้นการ

บรรลุเป้าหมายน้อยกวา่พนกังานสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวาง ทีม่อีายกุารทาํงาน 7 - 12 ปี 

  พนักงานสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวางที่มอีายุการทํางานแตกต่างกนั มีประสทิธิผลการ

ทํางาน ในดา้นการบรรลุเป้าหมาย แตกต่างกนัที่ระดบันัยสาํคญัทางสถิต ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย

พนกังานสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวาง ทีม่อีายุการทํางาน 1 - 6 ปี มปีระสทิธผิลในการทํางาน ในดา้นการ

บรรลุเป้าหมายมากกวา่พนกังานสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวาง ทีม่อีายกุารทาํงาน 19 ปีขึน้ไป 

  พนักงานสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวางที่มอีายุการทํางานแตกต่างกนั มีประสทิธิผลการ

ทํางาน ในดา้นการบรรลุเป้าหมาย แตกต่างกนัที่ระดบันัยสาํคญัทางสถิต ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย

พนกังานสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวาง ทีม่อีายุการทาํงาน 1 - 6 ปี มปีระสทิธผิลในการทํางาน ในดา้นการ

บรรลุเป้าหมายมากกวา่พนกังานสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวาง ทีม่อีายกุารทาํงาน 13 - 18 ปี 
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  พนักงานสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวางที่มอีายุการทํางานแตกต่างกนั มีประสทิธิผลการ

ทํางาน ในดา้นการบรรลุเป้าหมาย แตกต่างกนัที่ระดบันัยสาํคญัทางสถิต ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย

พนกังานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง ทีม่อีายุการทาํงาน 7 - 12 ปี มปีระสทิธผิลในการทํางาน ในดา้นการ

บรรลุเป้าหมายมากกวา่พนกังานสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวาง ทีม่อีายกุารทาํงาน 13 - 18 ปี 

  พนักงานสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวางที่มอีายุการทํางานแตกต่างกนั มีประสทิธิผลการ

ทํางาน ในดา้นการบรรลุเป้าหมาย แตกต่างกนัที่ระดบันัยสาํคญัทางสถิต ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย

พนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง ทีม่อีายุการทํางาน 13 - 18 ปี มปีระสทิธผิลในการทํางาน ในดา้น

การบรรลุเป้าหมายน้อยกวา่พนกังานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง ทีม่อีายุการทาํงาน 19 ปีขึน้ไป 

  พนักงานสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวางที่มอีายุการทํางานแตกต่างกนั มีประสทิธิผลการ

ทาํงาน ในดา้นความพงึพอใจในการทาํงาน ไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้

  พนักงานสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวางที่มอีายุการทํางานแตกต่างกนั มีประสทิธิผลการ

ทาํงาน ในดา้นความสนใจในชวีติ ไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

  

 การวิเคราะหส์มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์  

 สมมติฐานข้อท่ี 2 องคก์รแห่งการเรียนรู้ มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการทาํงานของพนักงาน

สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวาง สามารถสรปุได้ดงัน้ี 

 1.  องคก์รแหง่การเรยีนรู ้ในดา้นความรอบรูแ้หง่ตน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการทาํงานของพนกังาน

สถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมี

ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 2.  องคก์รแหง่การเรยีนรู ้ในดา้นแบบแผนความคดิ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการทาํงานของพนกังาน

สถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมี

ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 3.  องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในด้านการสร้างวิสยัทศัน์ร่วม มีความสมัพนัธ์กบัประสทิธิผลการทํางานของ

พนกังานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้

ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสงู และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 4.  องคก์รแห่งการเรยีนรู ้ในดา้นการเรยีนรูเ้ป็นทมี มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการทํางานของพนักงาน

สถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมี

ความสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสงู และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 5. องค์กรแห่งการเรยีนรู ้ในดา้นคดิอย่างมรีะบบ มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลการทํางานของพนักงาน

สถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมี

ความสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสงู และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง องค์กรแห่งการเรยีนรู้มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการทํางานของพนักงาน

สถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวาง มปีระเดน็ทีนํ่ามาอภปิรายดงัน้ี 

 สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ของพนักงานสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวางที่

แตกต่างกนั ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ตําแหน่งงานในองค์กร และอายุการทํางาน มปีระสทิธผิลการทํางาน

แตกต่างกนั  
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  เพศ พบว่า พนกังานทีม่เีพศแตกต่างกนั มปีระสทิธผิลการทาํงาน ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีเพราะเพศชายและเพศหญงิต่างมคีวามสามารถในการทํางานให้

เกิดประสทิธิผลได้นัน้ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัเพศ แต่ขึน้อยู่กบัคุณสมบตัิและความสามารถในการทํางานของตัวบุคคล 

ประสบการณ์ในการทาํงาน และการแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิเพื่อใหส้ามารถนํามาประยุกต์ใชก้บังานไดอ้ย่างเหมาะสม 

ซึง่ในปจัจุบนัเพศชายกบัเพศหญิงได้รบัการยอมรบัว่าเท่าเทยีมกนั และมคีวามรูค้วามสามารถรวมทัง้โอกาสในการ

ทํางานไม่แตกต่างกนั มคีวามเสมอภาคกนัมากขึน้ มกีารเปิดกวา้งทางการศกึษาทําใหท้ัง้ผูห้ญงิและผู้ชายมคีวามรู้

ความสามารถเท่าเทยีมกนัในการทํางาน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัรพร สมเพชร (2557) ไดท้ําการศกึษาวจิยั

เรือ่ง การบรหิารจดัการตามแนวคดิองคก์รแหง่การเรยีนรูท้ีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังาน 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย พบวา่ พนกังานทีม่เีพศแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานไมแ่ตกต่างกนั 

 อายุ พบว่า พนักงานทีม่อีายุแตกต่างกนั มปีระสทิธผิลการทํางานแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 โดยพนกังานทีม่อีาย ุ21 - 30 ปี มปีระสทิธผิลการทาํงานในดา้นการบรรลุเป้าหมายน้อยกว่าพนักงานมอีายุ 

31 - 40 ปี และพนักงานที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป อาจเน่ืองมาจากว่าพนักงานที่มีอายุมากกว่านัน้จะมีความรู้ และ

ประสบการณ์ในการทํางานมากกว่าพนักงานที่มอีายุน้อย โดยสามารถแก้ไขปญัหาไดด้แีละมคีวามชํานาญมากกว่า 

เขา้ใจระบบการทาํงานเป็นอยา่งด ีรวมไปถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่องานมากกว่า จงึช่วยส่งเสรมิใหคุ้ณภาพของงาน

ดกีว่า จงึทาํใหผู้บ้งัคบับญัชาเกดิความไวใ้จในการทํางาน ทําใหก้ารบรรลุเป้าหมายไดด้กีว่าพนักงานทีม่อีายุน้อยกว่า 

ซึง่สอดคลอ้งงานวจิยัของ รฐัพล ศรกีตญั� ู(2551) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเรือ่ง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลของ

การปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานอาคารกลาสเฮา้สร์ชัดาภเิษก พบว่า พนักงานที่

มอีายแุตกต่างกนั มปีระสทิธผิลในการปฏบิตังิานโดยรวมแตกต่างกนั  

  ระดบัการศึกษา พบว่า พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มปีระสทิธผิลการทํางานแตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยพนกังานทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมปีระสทิธผิลในการทาํงานมากกว่า

ผู้ที่จบการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อาจเน่ืองมาจากว่าพนักงานที่จบการศึกษาระดบั

ปรญิญาตรตีอ้งการความมัน่คงในดา้นการทาํงาน จงึทาํใหพ้นกังานทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตรมีคีวามมุ่งมัน่และมี

ความตัง้ใจในการทาํงานมากกว่า ทําใหป้ระสทิธผิลการทํางานสงูกว่าพนักงานทีม่กีารศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีและสงู

กว่าปรญิญาตร ีส่วนพนักงานที่มกีารศกึษาสูงกว่าปรญิญาตรมีกัคดิว่าตนเองมโีอกาสที่จะเปลี่ยนงานได้ง่ายกว่า จงึ

ส่งผลใหป้ระสทิธผิลในการทํางานน้อยกว่าพนักงานทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนัย์

ชนก ธติพิงศว์วิตัน์ (2552) ไดท้ําการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความสาํเรจ็ในการปฏบิตังิานของพนักงานการ

ไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย สาํนกังานใหญ่ พบว่า ระดบัการศกึษาของพนกังานทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความสาํเรจ็

ดา้นประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนกังานแตกต่างกนั 

 ตาํแหน่งงาน พบว่า พนักงานทีม่รีะดบัตําแหน่งงานแตกต่างกนั มปีระสทิธผิลการทํางานไม่แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากพนักงานทุกตําแหน่งงานใหค้วามสาํคญักบัการปฏบิตัิ

ตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ รวมถงึค่านิยมขององคก์ร เพื่อใหเ้กดิความร่วมมอื การแบ่งปนั การทํางานเป็นทมี การทํางาน

ร่วมกนัเพือ่แกป้ญัหาอยา่งต่อเน่ืองระยะยาว และรเิริม่สรา้งสิง่ใหม่ๆ เพื่อจะทําใหอ้งคก์ารอยู่รอดและเจรญิเตบิโต และ

ใหอ้งคก์รบรรลุตามเป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คนัธรส หนูเขยีว (2557) ไดท้ําการศกึษาวจิยั

เรื่อง แรงจูงใจ และความผูกพนัต่อองค์กรที่มผีลต่อประสทิธผิลการทํางานของพนักงานสํานักงานบรหิารกจิการ

สาํนกังานอยัการสงูสดุ พบวา่ระดบัการทาํงานของพนกังานทีต่่างกนัประสทิธผิลการทาํงานของพนกังานไมต่่างกนั  

 อายุการทาํงาน พบว่า พนกังานทีม่อีายกุารทาํงานแตกต่างกนั มปีระสทิธผิลการทํางานแตกต่างกนั อย่าง

มนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยพนักงานที่มีอายุการทํางาน 7 - 12 ปี มีประสทิธิผลในการทํางาน มากกว่า

พนกังานทีม่อีายกุารทาํงาน 1 - 6 ปี 13 - 18 ปี และ 19 ปีขึน้ไป อาจเน่ืองมาจากวา่ พนกังานทีอ่ยูใ่นอายุการทาํงาน 7 

- 12 ปี ยงัมกีารปรบัตวัในการยอมรบัการทํางานเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาวะการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี
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ใหม่ๆ และไม่ยดึติดกบัการทํางานรูปแบบเดมิๆ และเป็นช่วงอายุงานที่ยงัมอีกีหลายสิง่หลายอย่างที่จําเป็นต่อการ

เรียนรู้ เพื่อที่จะพฒันาตนเองและหน่วยงาน จึงส่งผลให้พนักงานที่มีอายุงาน 7 - 12 ปี มีพฤติกรรมการทํางานที่

โดยรวมดกีว่าพนักงานที่มอีายุงานมาก เพราะพนักงานงานที่มอีายุงานมากอาจจะทํางานมานานทําให้มคีวามเบื่อ

หน่ายได ้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชาญฤทธิ ์ แตงอ่อน (2553) ไดท้ําการศกึษาวจิยัเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่าง

แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานและความพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน กบัประสทิธผิลในการปฏบิตัิงานของเจ้าหน้าทีใ่น

สาํนักงานศุลกากรตรวจสนิคา้ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิพบว่า พนักงานทีม่ปีระสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกนั มี

ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั  

 สมมติฐานข้อท่ี 2 องคก์รแห่งการเรยีนรู ้มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการทํางานของพนักงานสถาบนั

การเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวาง  

 1.  ด้านความรอบรู้แห่งตน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการทํางานของพนักงานสถาบนัการเงนิแห่ง

หน่ึงในเขตหว้ยขวาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั หากสถาบนัการเงนิมนีโยบายจดัฝึกอบรม ใหพ้นักงานไดม้กีารเรยีนรูแ้ละฝึกฝนการเรยีนรู้อย่างสมํ่าเสมอ 

อย่างต่อเน่ือง จะทําใหพ้นักงานเกดิการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ พนักงานจะมสี่วนช่วยในการพฒันาองคก์รใหเ้กดิความสาํเรจ็ 

และจาํทาํใหผ้ลงานทีอ่อกมามปีระสทิธผิลทีด่ ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัรพร สมเพชร (2557) ไดท้ําการศกึษา

วจิยัเรื่อง การบรหิารจดัการตามแนวคดิองค์กรแห่งการเรยีนรู้ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของ

พนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย พบวา่ องคก์รแหง่การเรยีนรู ้ดา้นความรอบรูแ้หง่ตน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ

การปฏบิตังิานของพนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

 2.  ด้านแบบแผนความคิด มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลการทํางานของพนักงานสถาบนัการเงนิแห่ง

หน่ึงในเขตหว้ยขวาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั หากสถาบนัการเงนิมวีธิทีีจ่ะปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการทาํงานของพนักงาน ใหพ้รอ้มทีจ่ะเรยีนรูร้ปูแบบการ

ทาํงานใหม่ๆ ไม่ยดึตดิกบัรูปแบบและกระบวนการทํางานเดมิ พรอ้มรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ไดต้ลอดเวลา 

รวมถึงบุคลากรมแีบบแผนความคดิและสะท้อนภาพที่ถูกต้อง จะเป็นการพฒันาแบบแผนความคดิทีมุ่่งส่วนรวม เพื่อ

องค์กรที่พฒันาให้มีศกัยภาพและยัง่ยืนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดลยวรรณ ลีละศุภพงษ์ (2554) ได้

ทําการศึกษาวิจยัเรื่อง ลกัษณะของพนักงานและผลการทํางานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู ้

กรณีศกึษา บรษิทัอาหารจานด่วน พบวา่ ลกัษณะของพนกังานขององคก์รแหง่การเรยีนรู ้กบัผลการทํางานขององคก์ร

ตามแนวคดิขององคก์รแหง่การเรยีนรู ้ดา้นแบบแผนความคดิ  

 3.  ด้านการสร้างวิสยัทศัน์ร่วม มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการทํางานของพนักงานสถาบนัการเงนิ

แห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสงู และเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั หากสถาบนัการเงนิให้ความสําคญักบัการสร้างวิสยัทศัน์ร่วมกนัของคนทัง้องค์กร และสร้างความ

เชือ่มัน่ใหพ้นกังานทกุคนในองคก์รเหน็วา่ทกุคนในองคก์รนัน้เป็นกาํลงัสาํคญัในการร่วมผลกัดนัองคก์รใหไ้ปสูเ่ป้าหมาย

ที่วางไว้ พนักงานก็จะมีทศันคติที่ดี ตัง้ใจปฏิบตัิงานให้สําเร็จ ประสทิธิภาพการทํางานก็จะดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ ภทัรพร สมเพชร (2557) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเรื่อง การบรหิารจดัการตามแนวคดิองคก์รแห่งการเรยีนรูท้ี่

มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย พบว่า องคก์รแห่งการเรยีนรู ้ดา้น

การสรา้งวสิยัทศัน์ร่วม มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

 4.  ด้านการเรียนรูเ้ป็นทีม มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการทาํงานของพนกังานสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึง

ในเขตหว้ยขวาง อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งสงู และเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั จากการทาํงานของพนกังานสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวาง ทีต่อ้งตดิต่อประสานงานสือ่สารกนัไมว่า่

จะภายในหน่วยงานของตนเองหรอืระหว่างหน่วยงานและการสื่อสารกบัลูกคา้ภายนอก ดงันัน้จงึต้องมกีารพฒันาขดี

ความสามารถของทีม ผนึกกําลงัของทีมงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เน้นนโยบายสร้างทีมให้ชัดเจน เข้าใจ
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สถานภาพปจัจบุนั เรยีนรูว้ธิทีีจ่ะเรยีนรูร่้วมกนัเป็นทมี เพือ่ใหเ้กดิความคดิทีห่ลากหลายแลกเปลีย่นขอ้มลูซึง่กนัและกนั 

โดยการฝึกอบรม เสนอมุมมองเพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั เพื่อใหส้มาชกิในทมีได้เรยีนรู้ มองเหน็ภาพปญัหาที่เกดิขึน้ได้

อย่างแท้จรงิ นําไปสู่การตัดสนิใจเลอืกที่ดทีี่สุดและเกดิประโยชน์สูงสุดเพื่อองค์กร ตามค่านิยมขององค์กร คือ เรา

ทาํงานเป็นทมีเราเตบิโตกา้วหน้าไปพรอ้มกนั ดว้ยการเคารพและยอมรบัความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั รวมถงึการแบ่งปนั

ความรูแ้ละแนวคดิต่างๆ จงึเป็นการรวมพลงัเพื่อองคก์ร มกีารส่งเสรมิการช่วยเหลอืเกือ้กูล มคีวามรกัความผูกพนัซึง่

กนัและกนั พนักงานกจ็ะทํางานต่างๆ ใหบ้รรลุเป้าหมายและมปีระสทิธผิลได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกรณิทร ์

เยน็วชิยั (2554) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมของพนกังานทีส่นุบสนุนการเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้ของบรษิทั 

โซน่ี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากดั พบว่า องค์ประกอบต่อการเรียนรู้ของพนักงาน ด้านการทํางานเป็นทีม มี

ความสมัพนัธต่์อประสทิธภิาพในการทาํงานเชงิรุกของพนกังานบรษิทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จาํกดั 

 5.  ด้านคิดอย่างมีระบบ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการทํางานของพนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง

ในเขตหว้ยขวาง อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งสงู และเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั เน่ืองจากสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตหว้ยขวาง มกีารคดิแบบเชื่อมโยงกนัของส่วนต่างๆ เขา้ดว้ยกนั ทุก

คนจะต้องมคีวามเขา้ใจในภาพรวมและส่วนย่อย พรอ้มร่วมแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ไดม้กีารระบุปญัหาทีต่้องการ

แกไ้ขชดัเจนโดยอาศยัขอ้มูลและการระดมความคดิจากทุกฝ่ายมกีารจดัเรยีงลําดบัของปญัหาที่พบเมื่อเกดิปญัหาขึน้

บุคลากรของบรษิทัมกีารใช้หลกัเหตุผลและวจิารณญาณในการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อประกอบการตดัสนิใจบรษิัทมกีาร

ส่งเสริมให้บุคลากรมกีารพฒันาความคดิอย่างบูรณาการมกีารวเิคราะห์สาเหตุหลกัและสาเหตุรองของปญัหามกีาร

เชื่อมโยงการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ ในองค์กรอย่างเป็นระบบมีการใช้ข้อมูลย้อนกลับในการตรวจสอบการ

ดําเนินงานของบรษิทัและมกีารดําเนินการจดัเกบ็ขอ้มูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ ทําใหก้ารทํางานเกดิประสทิธผิลยิง่ขึน้ 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกรณิทร ์เยน็วชิยั (2554) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเรื่อง พฤตกิรรมของพนักงานทีส่นุบสนุน

การเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้ของบรษิทั โซน่ี เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จํากดั พบว่า องคป์ระกอบต่อการเรยีนรูข้อง

พนักงาน ด้านความคดิเชงิระบบ มคีวามสมัพนัธ์ต่อประสทิธภิาพในการทํางานเชงิรุกของพนักงานบรษิัท โซน่ี เทค

โนโลยี ่(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 จากการศกึษาวจิยัเรือ่ง องคก์รแหง่การเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการทาํงานของพนกังานสถาบนั

การเงนิแหง่หน่ึงในเขตหว้ยขวาง ซึง่ผูว้จิยัไดม้ขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 1.  ควรศกึษาตวัชี้วดัความเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ เพื่อศกึษากบัองคก์ารทีม่กีารนําแนวคิดองค์การ             

แหง่การเรยีนรูม้าปฏบิตัวิา่ ประสบความสาํเรจ็เพยีงใด 

 2.  ควรศกึษาปจัจยัอื่น เช่น วฒันธรรมองคก์าร หรอื ปจัจยัดา้นพฤติกรรม ทีส่่งเสรมิการเป็นองคก์ร            

แหง่การเรยีนรู ้

 3.  ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างองค์กรแบบต่างๆ ว่าโครงสร้างองค์กรลักษณะใดจะเอื้อ

ประโยชน์ในการนําองค์กรแห่งการเรยีนรู้ไปใช้ และประสบความสําเรจ็ ผู้บรหิารจะสามารถนําปจัจยัดงักล่าวมา

พจิารณาในการทีจ่ะทาํใหพ้นกังานทีม่คุีณค่าและเป็นทรพัยากรทีส่าํคญันัน้คงอยูก่บับรษิทัต่อไป 

 4.  ควรมกีารศกึษาถงึปญัหาทีเ่ป็นอุปสรรคต่อองคก์รแหง่การเรยีนรู ้เพือ่นําเป็นแนวทางในการแกไ้ขปญัหา

ขององคก์รอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนหาแนวทางและมาตรการในการสรา้งพฤตกิรรมการปฏบิตัิงานที่มี

ประสทิธผิลแก่พนกังาน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ีเน่ืองจากผูว้จิยัไดร้บัความกรุณา และความช่วยเหลอืเป็นอย่างดยีิง่

จาก อาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ์ ประธาน และกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ โดนเฉพาะรองศาสตราจารย์สุพาดา             

สริกุิตตา ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมค่ีา ทุ่มเทใส่ใจต่อลูกศษิย ์และงานดา้นวชิาการอย่างไม่รูจ้กัเหน็ดเหน่ือย โดยให้

คําปรกึษา และคําแนะนําทีม่คีุณค่า ช่วยตรวจสอบ และแกไ้ขขอ้บกพร่องในการจดัทํางานวจิยัน้ีทุกขัน้ตอน ซึง่เป็น

ประโยชน์ในการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ีเป็นอย่างยิง่ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง

สงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์และ อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีก่รุณา

เป็นกรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธ ์ และใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ และกรุณาให้

ความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอือกีทัง้ใหค้ําปรกึษาและใหค้ําแนะนําในการวจิยัครัง้น้ี ดว้ย

ความเมตตาเสมอมา 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร-

วโิรฒประสานมติร ทุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ให้คําแนะนําและประสบการณ์ทีด่ ี ไม่เพยีงเฉพาะด้าน

วชิาการ หากรวมถึงด้านคุณธรรมและจรยิธรรมที่นํามาปฏิบตัิในการทํางานและในชวีิตประจําวนั และขอกราบ

ขอบพระคณุเจา้หน้าทีใ่นภาควชิาบรหิารธรุกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร ทุกท่าน 

ทีค่อยประสานงาน อาํนวยความสะดวกและใหค้าํแนะนําทีด่ตีลอดมา 

  ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ สถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวาง ที่ได้

อนุเคราะหใ์หผู้ว้จิยัดาํเนินการวจิยั โดยใชข้อ้มลูพนกังานเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ตลอดจนพนกังานทุกท่านทีใ่หค้วามร่วมมอื

ในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งด ี 

 สดุทา้ยน้ีผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พีส่าว และเพื่อนๆ ทุกคนโดยเฉพาะพี่ศุภลกัษณ์           

บุญนิตย ์และอนุร ีสุนทรเดชะ ทีค่อยเป็นแรงผลกัดนั และมอบกําลงัใจทีด่เีสมอมา ขอบคุณเพื่อนๆ นิสติ MBA สาขา

การจดัการ ภาคพเิศษ รุ่นที ่15 ทีไ่ดร่้วมทุกขแ์ละสุขกนัมา ตลอดจนผูม้สี่วนสาํเรจ็ต่องานวจิยัน้ีทุกท่านคุณประโยชน์ 

และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบดิา มารดา บรรพบุรุษ ญาตพิีน้่อง 

บรูพคณาจารยท์กุทา่น ทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีณุคา่ตลอดมาจนสาํเรจ็การศกึษา 
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