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บทคดัย่อ 
 
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อ ศกึษาระบบสนับสนุนองคก์ารแห่งการเรยีนรูต้ามแนวคดิของ Marquardt 
(1996) ไดแ้ก่ ระบบย่อยด้านการเรยีนรู้ ระบบย่อยด้านองค์การ ระบบย่อยดา้นคน ระบบย่อยด้านความรู ้และระบบย่อย
ดา้นเทคโนโลย ีทีม่อีทิธพิลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ในสงักดัส านกังานใหญ่ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื พนกังาน ธ.ก.ส. ระดบั 1-10 ในสงักดัส านกังานใหญ่ 
จ านวน 360 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ คอื ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหคูุณ  
 ผลการวจิยัพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 32-38 ปี มสีถานภาพสมรส             
และอยู่ด้วยกัน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ปฏิบัติงานใน ธ.ก.ส. ปีที่ 1-7 มีต าแหน่งระดับ 4-7 มีรายได้ต่อเดือน              
9,000-23,999 บาท และสงักดัสายงานวางแผน 
 ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ว่า ระดบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัมาก องคก์ารน าระบบสนับสนุนย่อย
มาปฏบิตัิภายในองคก์ารอยู่ในระดบัน ามาปฏบิตัิเป็นส่วนใหญ่ เรยีงตามล าดบั ได้แก่ ระบบย่อยดา้นการเรยีนรู้ โดยการ
ขบัเคลื่อนการเรียนรู้ ระบบย่อยด้านองค์การโดยการปรบัเปลี่ยนองค์การ ระบบย่อยด้านคนโดยกระจายอ านาจและ                
มอบอ านาจให้แก่บุคคล ระบบย่อยด้านความรู้โดยการจดัการความรู้ และระบบย่อยดา้นด้านเทคโนโลยโีดยการประยุกต์               
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และส่วนใหญ่ให้ขอ้เสนอแนะว่า ควรส่งเสรมิและกระตุ้นให้พนักงานศกึษาหาความรูแ้ละพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า พนักงาน ธ.ก.ส. ที่มอีายุและระยะเวลาปฏบิตังิานแตกต่างกนัมกีารเป็นองคก์าร
แห่งการเรยีนรูข้องพนักงาน ธ.ก.ส. แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 และระบบสนับสนุนย่อยด้านองค์การ 
ด้านความรู้ และด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน ธ.ก.ส. อย่างมีนัยส าคัญ                
ทางสถติทิี ่0.01 โดยสามารถอธบิายได ้รอ้ยละ 74.3 
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ค าส าคญั: องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้ระบบสนบัสนุน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 

Abstract 
 
 This research aims to study the system of Marquardt learning organization model (1996) , which 
incorporated five distinct subsystems - learning, organization, people, knowledge and technology subsystems that 
influence the learning organization of employees in Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), 
under the supervision of head office. The research drew the study sample from three hundred and sixty 
employees of BAAC consisting of levels one to ten with regard to head office supervision. The data were 
gathered through questionnaires which were analyzed by the statistics, including the following: frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one way ANOVA and multiple regression analysis.  
 The results of research showed that most of the respondents were female, thirty two to thirty eight years 
of age, married living together, with a Bachelor’s degree, work experience at BAAC from between one to seven 
years, worked in levels four to seven, with a monthly income of 9,000-23,999 Baht and worked in the program 
and support line, organization strategy group. 
 The respondents rated the level of BAAC as a learning organization at a high level and applied the 
subsystems of BAAC and found the operation at a much level in the following order: learning subsystem (learning 
dynamics), organization subsystem (organization transformation), people subsystem (people empowerment), 
knowledge subsystem (knowledge management) and technology subsystem (technology application). The most 
useful suggestion was that BAAC should encourage its employees to consistently learn and develop their 
potential. 
 The hypothesis testing results found that the effects of age and the duration of employment on learning 
organization at a statistically significant level of 0.05. The factors of the subsystems - organization, knowledge 
and technology subsystems influenced the learning organization at a statistically significant level of 0.01 and can 
be explained by about 74.3%. 
 
Keyword: Learning Organization, Supporting Systems, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 
 
บทน า 

กว่าสบิปีทีผ่่านมา แรงผลกัดนัมากมายทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลย ีไดท้ าใหส้ภาพแวดลอ้มในการท างาน
เปลี่ยนไปอย่างเหน็ไดช้ดั องคก์ารที่จะสามารถอยู่รอดไดท้่ามกลางการแข่งขนัที่รุนแรงในศตวรรษที ่21 จ าเป็นต้องมกีาร
ปฏริปูตนเองใหเ้ป็นองคก์ารทีเ่ฉลยีวฉลาด สามารถเรยีนรู ้และปรบัตวัเขา้กบัความเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างรวดเรว็ ดว้ยเหตุนี้ 
การเรยีนรูจ้งึกลายเป็นกระบวนการทีส่ าคญักระบวนการหนึ่ง และการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการเรยีนรู ้(Learning about learning) 
ขององค์การกเ็ป็นสิง่ที่ผู้บรหิารจะต้องตระหนักถึงความส าคญั และพยายามผลกัดนัให้ เกดิสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้แบบทัว่ทัง้องค์การ (Organization-wide learning) หรือที่เรียกว่า การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 
organization) เพื่อใหอ้งคก์ารอยู่รอดและเกดิความไดเ้ปรยีบในเชงิการแขง่ขนั 
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กเ็ป็นองคก์ารหนึ่งทีใ่หค้วามส าคญักบัการพฒันาองคก์าร
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดงัปรากฏในค่านิยมองค์การ (Core values) หรือ SPARK ประกอบด้วย (ธ.ก.ส. 2559: 
ออนไลน์) 

Sustainability (S) ความยัง่ยนืทัง้ขององคก์าร ธ.ก.ส. ลกูคา้ ผูถ้อืหุน้ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
Participation (P) การมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
Accountability (A) ความส านึกในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการและบุคลากร 
Respect (R) ความเคารพและใหเ้กยีรตต่ิอตนเองและผูอ้ื่น 
Knowledge (K) การสง่เสรมิและยกระดบัความรูใ้หเ้ป็นธนาคารแห่งการเรยีนรู ้
ประกอบกบัแผนด าเนินการปรบัปรุงองค์การตามระบบประเมินคุณภาพรฐัวิสาหกิจ (State Enterprise 

Performance Appraisal: SPEA) หมวดที่ 4 การวดั วิเคราะห์ การจดัการความรู้ ก าหนดเป้าหมายในปี พ.ศ.2562 จะ
พฒันาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าว ธ.ก.ส. จงึก าหนดยุทธศาสตร์สนับสนุนการเป็น
องคก์ารแห่งการเรยีนรูโ้ดยใชแ้นวทางของ Michael J. Marquardt (1996) ทีใ่หค้วามส าคญักบัการเชื่อมโยงระบบสนบัสนุน
องค์การแห่งการเรียนรู้ทัง้ 5 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบย่อยด้านการเรยีนรู้ ด้านองค์การ ด้านคน ด้านความรู้ และด้าน
เทคโนโลย ี

ผู้วจิยัหวงัว่าผลการวจิยัในครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อ ธ.ก.ส. องค์การ และบรษิัทต่างๆ ในการสนับสนุนและพฒันา
ระบบสนับสนุนทีม่อีทิธพิลต่อการกา้วไปสูก่ารเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล รวมถงึพฒันา
และเพิม่ศกัยภาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน เพื่อความอยู่รอดและความไดเ้ปรยีบในเชงิการแขง่ขนัขององคก์ารในทีส่ดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของพนักงาน ธ.ก.ส. ในสงักดัส านักงานใหญ่ จ าแนกตามลกัษณะ 
สว่นบุคคล 

2. เพื่อศกึษาระบบสนับสนุนประกอบด้วย ระบบย่อยด้านการเรยีนรู ้ระบบย่อยด้านองค์การ  ระบบย่อยด้านคน 
ระบบย่อยด้านความรู้ และระบบย่อยด้านเทคโนโลยทีี่มอีทิธพิลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของพนักงาน ธ.ก.ส.               
ในสงักดัส านกังานใหญ่ 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1.  พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในสงักดัส านักงานใหญ่ ที่มีลกัษณะส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา ระยะเวลาปฏบิตังิาน ระดบัต าแหน่งรายไดต่้อเดอืน และส่วนงาน
แตกต่างกนัมกีารเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในสงักดั
ส านกังานใหญ่แตกต่างกนั 

2.  ระบบสนับสนุนประกอบดว้ย ระบบย่อยดา้นการเรยีนรู ้ระบบย่อยดา้นองคก์าร ระบบย่อยดา้นคน ระบบย่อย
ดา้นความรู ้และระบบย่อยดา้นเทคโนโลยมีอีทิธพิลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในสงักดัส านกังานใหญ่ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
1.  ความหมายของลกัษณะประชากรศาสตร ์

 สวุสา ชยัสุรตัน์ (2537) กล่าวว่าประชากรศาสตร ์(Demographic) หมายถงึ ปัจจยัต่างๆ ทีเ่ป็นหลกัเกณฑใ์นการ
บ่งบอกถงึลกัษณะทางประชากรทีอ่ยู่ในตวับุคคลนัน้ๆ ไดแ้ก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครวั รายได ้การศกึษา อาชพี วฎัจกัรชวีติ
ครอบครวั ศาสนา เชือ้ชาต ิสญัชาต ิและสถานภาพทางสงัคม (Social class) 
 Kotler (ศุภนิตสา กอชัยพฤกษ์ . 2549: 10; อ้างอิงจาก Kotler. 1997) อธิบายว่า โครงสร้างทางประชากรศาสตร์
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะหลายประการ คุณลกัษณะหรอืองคป์ระกอบดา้นประชากรทีส่ าคญัๆ ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ 
การศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นต้น โดยองค์ประกอบด้านอายุและเพศเป็นองค์ประกอบหรอืคุณลกัษณะขัน้พื้นฐานของ
ประชากร และจดัว่ามคีวามส าคญักว่าองคป์ระกอบดา้นอื่นๆ 

2.  แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
 กรรณิการ ์เหมอืนประเสรฐิ (2548) ท าการศกึษาพบว่า ในหน่วยงานหรอืองคก์ารต่างๆ ประกอบไปดว้ยบุคลากร
ระดบัต่างๆ เป็นจ านวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัออกไป ลกัษณะพฤตกิรรมของบุคคลทีแ่สดงออก
แตกต่างกนัน้ีมสีาเหตุมาจากปัจจยัต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏบิตังิานในองคก์าร และ
ลกัษณะพฤตกิรรมในการท างานของบุคคล  
 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู ้

Peter Senge (ภาคภูม ิฤกขะเมธ. 2555: 9-5; อา้งองิจาก Senge. 1990: 3) อธบิายความหมายองคก์ารแห่งการ
เรยีนรู้ว่า เป็นที่ที่คนหรอืพนักงานในองค์การสามารถขยายขดีความสามารถได้อย่างต่อเนื่องในการสร้างผลงานตามที่
ตัง้เป้าหมายไว ้รวมทัง้เป็นทีท่ีค่วามคดิใหม่ๆ  ไดร้บัการใสใ่จ สง่เสรมิและสนบัสนุน เป็นทีท่ีม่อีสิระในการสรา้งแรงบนัดาลใจ 
และเป็นทีท่ีทุ่กคนเรยีนรูว้ธิกีารเรยีนรูร้่วมกนั  

David A. Garvin (ภาคภูมิ ฤกขะเมธ. 2555: 9-5; อ้างอิงจาก Garvin. 1993: 80) อธิบายความหมายองค์การ 
แห่งการเรยีนรู้คอื องค์การที่มทีกัษะในการสรา้งสรรค์ การฉกฉวยให้ได้มาซึ่งความรู้ การถ่ายทอดความรู้ รวมทัง้มีการ
ปรบัปรุงเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีเ่กดิจากความรูใ้หม่ๆ และมคีวามเขา้ใจอย่างถ่องแท้ 

Michael J. Marquardt (ภาคภูม ิฤกขะเมธ. 2555: 9-5; อา้งองิจาก Marquardt. 1996: 80) อธบิายค าจ ากดัความ
องคก์ารแห่งการเรยีนรูค้อื องคก์ารทีม่กีารเรยีนรูอ้ย่างเตม็พลงัจากสมาชกิในการรวบรวม จดัการ และใชค้วามรูเ้พื่อท าให้
เกดิผลส าเรจ็ขององคก์าร และแปลงสภาพไปเป็นการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องขององคก์าร อกีทัง้ยงัใหอ้ านาจบุคลากรทัง้ในและ
นอกองคก์ารในการเรยีนรูง้านทีท่ า ตลอดจนสนับสนุนการน าเทคโนโลยต่ีางๆ มาใชใ้นการเรยีนรูแ้ละเพิม่ผลผลติ องคก์าร
แห่งการเรยีนรูจ้งึเป็นองคก์ารทีม่บีรรยากาศของการเรยีนรูร้ายบคุคลและกลุ่ม มวีธิกีารเรยีนรูท้ีเ่ป็นพลวตั มกีารสอนคนของ
ตนเองใหม้กีระบวนการคดิวเิคราะห ์เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจในสรรพสิง่ สามารถเรยีนรู ้จดัการ และใช้ความรูเ้ป็นเครื่องมอืไปสู่
ความส าเรจ็ควบคู่ไปกบัการใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

แนวคิดเก่ียวกบัระบบสนับสนุนองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง Marquardt 
Michael J. Marquardt (ณรงค์ศกัดิ ์บุญเลศิ. 2555: 11-6; อา้งองิจาก Marquardt. 1996) เป็นผูห้นึ่งที่น าแนวคดิ

ของ Senge (1991) มาประยุกตใ์ช ้แต่ไดเ้พิม่องคป์ระกอบบางประการเพื่อท าใหอ้งคก์ารกลายเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูท้ี่
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยใหค้วามส าคญักบัการท าความเขา้ใจและพฒันาระบบองคก์ารทีเ่ชื่อมโยงกนั มคีวามสมัพนัธ์
และสนับสนุนซึง่กนัและกนั (The system linked organization model) ซึง่ประกอบขึน้จาก 5 ระบบย่อยคอื ระบบย่อยดา้น
การเรียนรู้ (Learning subsystem) ระบบย่อยด้านองค์การ (Organization subsystem) ระบบย่อยด้านคน (People 
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subsystem) ระบบย่อยดา้นความรู ้(Knowledge subsystem) และระบบย่อยดา้นเทคโนโลยี (Technology subsystem) 
ดงัภาพประกอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  ตวัแบบทีเ่น้นระบบความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้อง Marquardt 
 ทีม่า: ณรงคศ์กัดิ ์บุญเลศิ. (2555). กระบวนการพฒันาองคก์ารแห่งการเรยีนรู.้ หน้า 11-6; อา้งองิจาก Marquardt. (1996). 
 

1. ระบบย่อยด้านการเรยีนรู้ (Learning subsystem) เป็นองค์ประกอบหลกัในองค์การแห่งการเรยีนรู้ แบ่งออกเป็น
องคป์ระกอบย่อย 3 มติ ิไดแ้ก่ มติทิี ่1 ระดบัของการเรยีนรู ้3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์าร มติทิี ่2 
ประเภทของการเรยีนรู ้4 ประเภท ไดแ้ก่ การเรยีนรูจ้ากการปรบัตวั การเรยีนรูจ้ากการคาดการณ์ล่วงหน้า การเรยีนรูจ้าก
สิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้และการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิและมติทิี ่3 ทกัษะของการเรยีนรู ้6 ทกัษะ ไดแ้ก่ การคดิอย่างเป็นระบบ ความ
รอบรูแ้ห่งตน การเรยีนรูข้องทมี แบบแผนความคดิอ่าน วสิยัทศัน์ร่วม และการสนทนาโตต้อบอย่างมแีบบแผน ระบบย่อยนี้
จงึมุ่งเน้นการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องหรอืการขบัเคลื่อนการเรยีนรู ้(Learning dynamics) ของพนกังานในองคก์าร โดยองคก์ารจะตอ้ง
ใหค้วามส าคญัต่อการเรยีนรู ้จดับรรยากาศภายในองคก์ารใหเ้อือ้ต่อการเกดิการเรยีนรูร้่วมกนัของสมาชกิทุกระดบัทัว่ทัง้องคก์าร 

2. ระบบย่อยดา้นองคก์าร (Organization subsystem) คอื การก าหนดใหก้ลุ่มคนท างานร่วมกนัอย่างมแีบบแผน 
มกีระบวนการต่างๆ และด าเนินไปเพื่อการน าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ มีมติิหรอืองค์ประกอบที่ส าคญั 4 มิต ิ
ไดแ้ก่ วสิยัทศัน์ วฒันธรรม กลยุทธ ์และโครงสร้างองค์การ ระบบย่อยนี้จงึมุ่งการปรบัเปลี่ยนองคก์ารหรอืปฏริูปองค์การ 
(Organization transformation) ดา้นวสิยัทศัน์ วฒันธรรม กลยุทธ ์และโครงสรา้งเพื่อพฒันาไปสูก่ารเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู้ 
 3. ระบบย่อยด้านตัวบุคคล (People subsystem) ประกอบด้วย ผู้บรหิาร/ผู้น า พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าที่เป็นทัง้ผู้จดัหา
และผูข้ายสนิคา้ หุน้สว่นและพนัธมติรทางธรุกจิ และชุมชน โดยทุกกลุ่มมคีุณค่าต่อองคก์ารแหง่การเรยีนรู้ ระบบย่อยนี้จงึมุ่ง
การกระจายอ านาจและมอบอ านาจใหแ้ก่บุคคล (People empowerment) ดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อร่วมพฒันาการเรยีนรูข้ององคก์าร 
 4. ระบบย่อยด้านเทคโนโลย ี(Technology subsystem) คือ การใช้เทคโนโลยเีป็นส่วนประกอบที่ส าคญัในการ
จดัการความรูข้ององคก์าร ไดแ้ก่ การสนับสนุนใหม้กีารสรา้งเครื่องมอืทีเ่ป็นโครงข่ายการเชื่อมโยงขอ้มลูสารสนเทศ เพื่อให้
ทุกคนในองคก์ารเกดิการเรยีนรูจ้ากการแลกเปลีย่นขอ้มูลซึง่กนัและกนั นอกจากนี้  ยงัรวมถงึเครื่องมอือเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ 
ทีใ่ชส้ าหรบัการเรยีนรู ้โดยมติยิ่อยของเทคโนโลยทีี่ช่วยสรา้งองคก์ารแห่งการเรยีนรู้ม ี3 มติ ิไดแ้ก่ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
การเรยีนรูบ้นพื้นฐานของเทคโนโลย ีและระบบสนับสนุนการปฏบิตัิงานอเิลก็ทรอนิกส ์ระบบย่อยนี้จงึมุ่งการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Technology application) ในการจดัการความรูข้ององค์การทัง้ระบบสารสนเทศความรู ้การเรยีนรู้
ผ่านระบบเทคโนโลย ีและระบบสนบัสนุนการปฏบิตังิานอเิลก็ทรอนิกส ์
 

 องคก์าร  คน 

 ความรู ้  เทคโนโลย ี

 การเรียนรู ้
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 5. ระบบย่อยด้านความรู ้(Knowledge subsystem) หมายถงึ การจดัการความรูส้ าหรบัองค์การแห่งการเรยีนรู้มี
องค์ประกอบย่อย 4 มติ ิคอื การแสวงหาความรู้ การสรา้งความรู ้ระบบความจ าและระบบการจดัเกบ็ความรู ้และการถ่ายโอน
ความรูแ้ละการน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ เพราะความรูเ้ป็นทรพัยากรหลกัในการปฏบิตังิานในองคก์าร ระบบย่อยนี้จงึมุ่งการ
จดัการความรู ้(Knowledge management) ของพนักงานในองค์การตัง้แต่การแสวงหา การสร้างสรรค ์การจดัเกบ็ การสบืค้น 
การถ่ายโอน และการน าไปประยุกตใ์ชเ้ป็นกระบวนการจดัการความรู ้
 แนวคิดการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
 1. Peter Senge (ยุรพร ศุทธรตัน์. 2552: 5-7; อ้างองิจาก Senge. 1991) ได้เสนอหลกัการพฒันาองค์การสู่การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้คือ การสร้างวินัย 5 ประการ (The fifth discipline) เป็นแนวทางในการปฏิบัติของบุคคล               
ทมี และองคก์ารอย่างต่อเนื่องเพื่อสรา้งกระบวนการเรยีนรูท้ ัง้องคก์าร ไดแ้ก่ 1) การคดิอย่างเป็นระบบ (System thinking) 
คือ สร้างกรอบความคิด ศึกษาเหตุผลและค้นหาค าตอบอย่างมีวิจารณญาณ  2) ความสามารถของบุคคล (Personal 
mastery) คอื ความกระตอืรอืรน้ใฝ่ใจทีจ่ะพฒันาตนเองสู่ความเป็นเลศิ 3) รูปแบบทางความคดิ (Mental model) คอื การ
รบัรู้สิง่ต่างๆ หรอืประสบการณ์ทัง้ปวงด้วยมุมมองที่เปิดกวา้ง 4) การสรา้งวสิยัทศัน์ร่วมกนั (Building share vision) คอื 
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และโลกทัศน์ของบุคคลในองค์การเพื่อสร้างวิสัยทัศน์หลักขององค์การร่วมกัน และ                 
5) การเรียนรู้ของทีม (Team learning) คือ การเรียนรู้ที่จะท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีการ
แลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างกนั  
 2. David A. Garvin (ยุรพร ศุทธรตัน์. 2552: 7-10; อ้างองิจาก Garvin. 1993) ได้แนะน าหลกั 5 ประการในการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ 1) การแกปั้ญหาอย่างมรีะบบ (Systematic problem solving) โดยตดัสนิใจจากพืน้ฐาน
ความจรงิ หรอื Fact-based management 2) การทดลองแนวทางใหม่ๆ (Experimentation with new approaches) 
3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและอดีต (Learning from their own experience and past history) 4) การ
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์และสิง่ทีผู่อ้ ื่นท าไดเ้ป็นอย่างด ี(Learning from the experience and best practices of others) 
และ 5) การถ่ายทอดความรู้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพภายในองค์การ (Transferring knowledge quickly and 
efficiently throughout the organization) โดยใช้การเขียน การพูด การรายงาน การเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ การ
หมุนเวยีนสบัเปลีย่นหน้าที ่และการฝึกอบรมพฒันา เป็นตน้  
 สามารถบรูณาการแนวคดิการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องนกัวชิาการทัง้ 3 คน ไดด้งันี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2  องคป์ระกอบทีส่ าคญัสูอ่งคก์ารแหง่การเรยีนรูจ้ากมุมมองของ 3 นกัวชิาการ 
ทีม่า: บดนิทร ์วจิารณ์. (2547). การจดัการความรู ้สู…่ปัญญาปฏบิตั.ิ หน้า 88. 

 

Peter Senge Michael J. Marquardt David A. Garvin 
1. การคดิอย่างเป็นระบบ 1. การขบัเคลือ่นการเรยีนรู ้ 1. การแกปั้ญหาอย่างมรีะบบ 
2. ความสามารถของบุคคล 2. การปรบัเปลีย่นองคก์าร 2. การทดลองแนวทางใหม่ๆ  
3. รปูแบบทางความคดิ 3. การมอบอ านาจใหแ้ก่บุคคล 3. การเรยีนรู้จากประสบการณ์ของ

ตนเองและอดตี  
4. การสรา้งวสิยัทศัน์ร่วมกนั  4. การจดัการความรู ้

 
4. การเรยีนรู้จากประสบการณ์และ
สิง่ทีผู่อ้ ื่นท าไดเ้ป็นอย่างด ี

5. การเรยีนรูข้องทมี 5. การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลย ี 5. การถ่ายทอดความรูอ้ย่างรวดเรว็
และมปีระสทิธภิาพภายในองคก์าร 
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 ยุทธศาสตรส์นับสนุนการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง ธ.ก.ส. 
 ยุทธศาสตรส์นับสนุนการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของ ธ.ก.ส. ระยะ 5 ปี (ปีบญัช ี2558-2562) ก าหนดขึน้มา
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรก์ารด าเนินงาน ธ.ก.ส. ระยะ 5 ปี (ปีบญัช ี2558-2562) การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
ขององคก์ารรองรบั AEC ซึง่ให้ความส าคญัด้านการพฒันา มกีารก าหนดกลยุทธ์การพฒันาองคก์ารและกระบวนการทาง
ธุรกจิหลกัและระบบการท างานให้เขา้สู่มาตรฐานสากล มกีารบรหิารจดัการองค์ความรู ้(Knowledge management: KM) 
ขององคก์ารโดยการแสวงหาและสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูอ้ยู่เสมอ มรีะบบจดัเกบ็องคค์วามรูท้ี่เป็นหมวดหมู่ บุคลากรทุกระดบั
สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยง่าย มกีารถ่ายทอดแลกเปลีย่นองคค์วามรู ้ประสบการณ์ ทกัษะร่วมกนั และน าองคค์วามรูไ้ปต่อยอด
สร้างสรรค์แนวปฏบิตัิที่ดทีี่สุด (Best practices) เพื่อให้เกดิประสทิธผิลสงูสุดต่อองคก์าร และพฒันาไปสู่การเป็นองคก์าร
แห่งการเรยีนรู ้(Learning organization: LO) ตามวสิยัทศัน์การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ที่ว่า “ธ.ก.ส. เป็นองค์การที่มี
วฒันธรรมการเรยีนรูสู้่นวตักรรม เพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ขององคก์ารอย่างยัง่ยืน” โดยมพีนัธกจิการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู้
คอื การพฒันาระบบการจดัการความรู้ ส่งเสรมิการใช้ระบบการจดัการความรู้เพื่อยกระดบัศกัยภาพบุคลากร ส่งเสริม
วฒันธรรมการจดัการความรูใ้ห้เอื้อต่อการสรา้งนวตักรรมอย่างต่อเนื่อง และสรา้งระบบตดิตามและประเมนิผลการจดัการ
ความรู ้(ธ.ก.ส. 2558: ก, 1, 9) 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 มานิดา ลอืสายวงศ์ (2551) เรื่องความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อปัจจยัที่สนับสนุนการสร้างองค์การแห่งการ
เรยีนรู ้กรณีศกึษาบรษิทั ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ไดศ้กึษาความสมัพนัธข์องปัจจยัทีส่นบัสนุนการสรา้งองคก์าร
แห่งการเรยีนรูต้ามแนวคดิของ Marquardt (1996) กบัความคดิเหน็ของพนักงานที่มต่ีอความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู้
ของ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ตามแนวคดิวนิัย 5 ประการของ Senge (1990) ผลการศกึษาพบว่า พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อ
ปัจจยัทีส่นับสนุนการสรา้งองคก์ารแห่งการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัทีด่ ีและเหน็ว่า บมจ.ธนาคารกสกิรไทย มคีวามเป็นองคก์าร
แห่งการเรยีนรูใ้นระดบัสงู แต่ปัจจยัทีส่นบัสนุนการสรา้งองคก์ารแหง่การเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธก์บัความคดิเหน็ของพนกังาน
ทีม่ต่ีอความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้อง บมจ.ธนาคารกสกิรไทย อยู่ในระดบัต ่าถงึปานกลาง ในขณะทีปั่จจยัทีส่นบัสนุน
ดา้นการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยไีม่มคีวามสมัพนัธ ์หรอืมคีวามสมัพนัธก์บัความคดิเหน็ของพนักงานทีม่ต่ีอความเป็นองคก์าร
แห่งการเรยีนรูข้อง บมจ.ธนาคารกสกิรไทย อยู่ในระดบัต ่าถึงปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 และ 0.05 
ปัจจยัสว่นบุคคลดา้นอายุและระยะเวลาในการท างานทีต่่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูแ้ตกต่างกนั  
 เจษฎากร ทองแสวง (2553) เรื่องแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ ไดศ้กึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการเป็นพลวตัการเรยีนรูแ้ละพลวตัการเรยีนรูข้องมหาวทิยาลยัราชภฎั
สวนดุสติ ตามแนวคดิความเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูข้อง Marquardt (1996) ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการเป็น
พลวตัการเรยีนรูโ้ดยส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ส่วนพลวตัการเรยีนรูท้ ัง้หมดอยู่ในระดบัมาก และจากการวเิคราะหส์มการ
ถดถอยพหุคูณ สามารถอธบิายได้ว่า ถ้าเพิม่ปัจจยัระบบการจดัการ ปัจจยัความสามารถของบุคลากร ปัจจยัเทคโนโลยี
สารสนเทศ และปัจจยัโครงสรา้งองคก์ารตามล าดบั จะสง่ผลใหค้วามเป็นพลวตัการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ดว้ย 
 พิมชนก โง๊ะบุดดา (2556) เรื่ององค์การแห่งการเรยีนรู ้ในองค์การรฐัวสิาหกจิ: กรณีศกึษา ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานใหญ่  ไดศ้กึษาองคป์ระกอบของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูท้ีส่่งผลต่อ
การเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูต้ามแนวคดิวนิัย 5 ประการของ Senge (1991) ผลการศกึษาพบว่า ธ.ก.ส. ใหค้วามส าคญั
กบัการเรยีนรู ้โดยสง่เสรมิใหบุ้คลากรมกีารพฒันาศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง มกีระบวนการเรยีนรูแ้ละการจดัการความรูท้ีเ่ป็น
ระบบ มโีครงการทีช่่วยสนับสนุนใหเ้กดิการพฒันาความคดิและแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั มกีารก าหนดนโยบายและทศิทาง 
พร้อมทัง้มกีารประเมินผลติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู้
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โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง การวิเคราะห์องค์การแห่งการเรยีนรู้ตามแนวคดิวินัย 5 ประการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
และจากการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ สามารถอธิบายได้ว่า หากพฒันาองค์ประกอบด้านบุคลากร ด้านกลยุทธ์องค์การ    
ดา้นกระบวนการเรยีนรู ้และดา้นการจดัการเรยีนรูใ้หม้ากขึน้ จะสง่ผลใหเ้กดิการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูต้ามแนวคดิวนิยั 
5 ประการมากขึน้ดว้ย   

อภชิชยา บุญเจรญิ (2556) เรื่อง อทิธพิลของวฒันธรรมองค์การต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้เพื่อศกึษา
วฒันธรรมองคก์ารทีส่ง่ผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้ผลการศกึษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของวฒันธรรมองค์การทุกด้าน
อยู่ในระดบัมาก ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของพนักงานมคีวามสมัพนัธ์กบัระดบัการศกึษา ระยะเวลาท างาน 
อาชพี วฒันธรรมเน้นความเชื่อใจ วฒันธรรมเน้นสมัพนัธภาพระหว่างสมาชกิในองค์การ  และวฒันธรรมเน้นการใส่ใจ 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
 สมพสิ หาญมนตรี และคณะ (2559) เรื่องปัจจยัของความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รยีน
ของโรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบุรเีขต 2 ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัของความ
เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ตามแนวคดิทฤษฏอีงค์การแห่งการเรยีนรูข้อง Marguardt และ Reynolde (1994) ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรยีน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัของความเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้มีความสมัพนัธ์กบัระดบัคุณภาพผู้เรยีน 
ปัจจยัของความเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูข้องสถานศกึษามผีลต่อคุณภาพผูเ้รยีน และปัจจยัของความเป็นองคก์รแห่งการ
เรยีนรู้ทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางบวกและส่งผลต่อคุณภาพผู้เรยีนคอื ปัจจยัดา้นระบบองคค์วามรูแ้ละระบบเทคโนโลย ีอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมค่ีาสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจรอ้ยละ 42.40 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื พนกังาน ธ.ก.ส. ระดบั 1-10 ทีป่ฏบิตังิานประจ าฝ่าย ส านกั และศนูยใ์น
สงักดัส านักงานใหญ่ จ านวน 29 ส่วนงาน รวมทัง้สิน้ 360 คน โดยใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูมิและโดยอาศยัความ
สะดวกตามล าดบั และใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า Likert scale 4 ระดบั และแบบสอบถามปลายเปิดเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม สว่นที ่2 แบบสอบถามความคดิเหน็ของพนกังาน ธ.ก.ส. ในสงักดัส านกังานใหญ่ เกีย่วกบัระดบัการน าระบบ
สนับสนุนองค์การแห่งการเรยีนรู้มาปฏบิตัิภายในองค์การ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคดิเหน็ของพนักงาน ธ.ก.ส. ใน
สงักัดส านักงานใหญ่ เกี่ยวกับระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  และส่วนที่ 4 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม เพื่อพฒันา ธ.ก.ส. ไปสูก่ารเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้ 
 สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สว่นสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานคอื การทดสอบค่าท ี(t-test) การวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางทางเดยีว 
(ANOVA) และการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหคูุณ (Multiple regression) 
 
ผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 32-38 ปี มีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกนั จบการศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีปฏบิตังิานใน ธ.ก.ส. ปีที ่1-7 ต าแหน่งระดบั 4-7 มรีายไดต่้อเดอืน 9,000-23,999 บาท และสงักดัสายงานวางแผน 
 ส่วนท่ี 2  ผลการวิเคราะหข์้อมูลการน าระบบสนับสนุนองคก์ารแห่งการเรียนรูม้าปฏิบติัภายในองคก์าร 

พนักงาน ธ.ก.ส. มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัระดบัการน าระบบสนับสนุนย่อยดา้นการเรยีนรูม้าปฏบิตัภิายในองคก์าร
โดยรวมมรีะดบัการน ามาปฏบิตัเิป็นสว่นใหญ่ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.19 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีม่รีะดบัการน ามา
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ปฏบิตัภิายในองคก์ารมากทีส่ดุคอื ธ.ก.ส. มองว่าการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองของพนกังานทุกคนเป็นสิง่ทีส่ าคญัอย่างยิง่ต่อธุรกจิ 
ซึง่อยู่ในระดบัการน ามาปฏบิตัทิัว่ทัง้องคก์าร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 

พนักงาน ธ.ก.ส. มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัระดบัการน าระบบสนับสนุนย่อยด้านองค์การมาปฏบิตัิภายในองคก์าร
โดยรวมมรีะดบัการน ามาปฏบิตัเิป็นสว่นใหญ่ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.11 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีม่รีะดบัการน ามา
ปฏบิตัภิายในองคก์ารมากทีส่ดุคอื พนกังาน ธ.ก.ส. เหน็ความส าคญัของการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู้ ซึง่อยู่ในระดบัการ
น ามาปฏบิตัทิัว่ทัง้องคก์าร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.27 

พนกังาน ธ.ก.ส. มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัระดบัการน าระบบสนบัสนุนย่อยดา้นคนมาปฏบิตัภิายในองคก์ารโดยรวม
มรีะดบัการน ามาปฏบิตัเิป็นส่วนใหญ่ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.13 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีม่รีะดบัการน ามาปฏบิตัิ
ภายในองคก์ารมากทีส่ดุคอื ธ.ก.ส. แสวงหาพนัธมติรใหม่ๆ ทัง้จากกลุ่มผูม้ารบับรกิาร เครอืขา่ยความร่วมมอื พนัธมติรทางธุรกจิ 
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูร้่วมกนั ซึง่อยู่ในระดบัการน ามาปฏบิตัเิป็นสว่นใหญ่ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.18 

พนักงาน ธ.ก.ส. มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัระดบัการน าระบบสนับสนุนย่อยด้านความรู้มาปฏิบตัิภายในองค์การ
โดยรวมมรีะดบัการน ามาปฏบิตัเิป็นสว่นใหญ่ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.07 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีม่รีะดบัการน ามา
ปฏิบัติภายในองค์การมากที่สุดคือ ธ.ก.ส. แสวงหาข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานจากภายนอกองค์การเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการท างานให้ดขีึ้น และ ธ.ก.ส. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการจดัเก็บความรู้ขององค์การและการแบ่งปัน
ความรูใ้หแ้ก่ผูอ้ื่น ซึง่อยู่ในระดบัการน ามาปฏบิตัเิป็นสว่นใหญ่ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.21 

พนักงาน ธ.ก.ส. มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัระดบัการน าระบบสนับสนุนย่อยดา้นเทคโนโลยมีาปฏบิตัภิายในองคก์าร
โดยรวมมรีะดบัการน ามาปฏบิตัเิป็นสว่นใหญ่ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.12 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีม่รีะดบัการน ามา
ปฏิบัติภายในองค์การมากที่สุดคือ ธ.ก.ส. มีการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น ระบบจัดเก็บเอกสาร
อเิลก็ทรอนิกส ์การประชุมและสือ่สารผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส์ (email) เป็นต้น ซึง่อยู่ในระดบัการ
น ามาปฏบิตัทิัว่ทัง้องคก์าร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.31 

โดยรวมพนักงาน ธ.ก.ส. มีความคดิเห็นเกี่ยวกบัระดบัการน าระบบสนับสนุนย่อยทัง้ 5 ระบบมาปฏบิตัิภายใน
องคก์ารอยู่ในระดบัการน ามาปฏบิตัเิป็นสว่นใหญ่ สามารถเรยีงตามล าดบัไดด้งันี้ ระบบสนับสนุนย่อยดา้นการเรยีนรู ้ระบบ
สนับสนุนย่อยด้านคน ระบบสนับสนุนย่อยดา้นเทคโนโลยี ระบบสนับสนุนย่อยด้านองค์การ และระบบสนับสนุนย่อยดา้น
ความรู ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.19, 3.13, 3.12, 3.11 และ 3.07 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 3  ผลการวิเคราะหข์้อมูลการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงาน ธ.ก.ส. 
 พนักงาน ธ.ก.ส. มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัระดบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.19 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีม่รีะดบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูม้ากทีส่ดุคอื พนกังาน ธ.ก.ส. มอีุดมการณ์อย่าง
มุ่งมัน่ในการท างานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร ซึง่อยู่ในระดบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูม้ากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38 
 ส่วนท่ี 4  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูต้อบแบบสอบถาม 
 มพีนักงาน ธ.ก.ส. ให้ขอ้เสนอแนะในการพฒันา ธ.ก.ส. ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ที่มีประสทิธิภาพ 
จ านวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.17 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยขอ้เสนอแนะทีม่ผีูเ้สนอจ านวนมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ สง่เสรมิ
และกระตุ้นพนักงานให้ศกึษาหาความรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถปฏิบตัิงานปัจจุบนัได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
พรอ้มรบัภารกจิใหม่  ๆในอนาคต โดยจดัอบรมสมัมนาหรอืดงูานสาขาหรอืสว่นงานต่าง  ๆภายในองคก์าร จดัเวทแีลกเปลีย่นความคดิ
และประสบการณ์กบับุคคลต้นแบบหรอืบุคคลตวัอย่าง สง่เสรมิการใชแ้หล่งความรูท้ีอ่งคก์ารจดัให้ เช่น หอ้งสมุด หรอืระบบ 
E-learning และจดัสรรงบประมาณสง่เสรมิการเรยีนรูใ้หส้ว่นงานตามความเหมาะสม เป็นตน้ จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.69 
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 ส่วนท่ี 5  การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 พนักงานทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระดับต าแหน่ง รายได้ต่อเดือน และส่วนงานแตกต่างกัน มีการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนกังาน ธ.ก.ส. ในสงักดัส านกังานใหญ่แตกต่างกนั ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 

พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน ธ.ก.ส. ในสงักัดส านักงานใหญ่      
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของพนักงานที่มีอายุระหว่าง               
46-52 ปี มคี่าเฉลีย่สงูกว่าพนกังานทีม่อีายตุ ่ากว่าหรอืเท่ากบั 31 ปี และพนกังานทีม่อีายุระหว่าง 32-38 ปี มผีลต่างค่าเฉลีย่
เท่ากบั 0.230 และ 0.163 ตามล าดบั พนักงานที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าพนักงานที่มีอายุระหว่าง 46-52 ปี              
มผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.217 และพนักงานทีม่อีายุระหว่าง 39-45 ปี มคี่าเฉลีย่สงูกว่าพนกังานทีม่อีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 
31 ปี มผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.208 

พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกนัมีการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของพนักงาน ธ.ก.ส. ในสงักัด
ส านักงานใหญ่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้องพนักงานที่มี
ระยะเวลาปฏิบตัิงานปีที่ 8-14 และพนักงานที่มีระยะเวลาปฏบิตัิงานปีที่ 22-28 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าพนักงานที่มรีะยะเวลา
ปฏบิตังิานปีที ่1-7 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 มผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.223 และ 0.203 ตามล าดบั 
สว่นลกัษณะสว่นบุคคลอื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ระบบสนบัสนุน ประกอบดว้ย ระบบย่อยดา้นการเรยีนรู ้ระบบย่อยดา้นองคก์าร ระบบย่อยดา้น
คน ระบบย่อยดา้นความรู ้และระบบย่อยดา้นเทคโนโลยมีอีทิธพิลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังาน ธ.ก.ส. ใน
สงักดัส านกังานใหญ่ ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า  
 ระบบย่อยดา้นองคก์ร ระบบย่อยดา้นความรู้ และระบบย่อยดา้นเทคโนโลยมีอีทิธพิลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรยีนรูข้องพนักงาน ธ.ก.ส. ในสงักดัส านักงานใหญ่ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ตามล าดบั โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์
ความถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากบั 0.363, 0.282 และ 0.208 สามารถพยากรณ์การเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู้ ณ ระดบั
ความเชื่อมัน่ 99% ได้ร้อยละ 74.3 และมีความสมัพันธ์เชิงบวกกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน ธ.ก.ส.                   
ซึง่สามารถอธบิายไดด้งันี้ 
 1)  ถ้าเพิม่ระบบสนับสนุนย่อยดา้นองคก์ารขึน้ 1 หน่วยโดยก าหนดตวัแปรอื่นคงที่ จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่ง
การเรยีนรูข้องพนกังาน ธ.ก.ส. เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 0.322 หน่วย  
 2)  ถ้าเพิม่ระบบสนับสนุนย่อยดา้นความรูข้ ึน้ 1 หน่วย โดยก าหนดตวัแปรอื่นคงที่ จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่ง
การเรยีนรูข้องพนกังาน ธ.ก.ส. เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 0.247 หน่วย  
 3)  ถ้าเพิม่ระบบสนับสนุนย่อยด้านเทคโนโลยขีึน้ 1 หน่วย โดยก าหนดตวัแปรอื่นคงที่ จะท าให้การเป็นองคก์าร
แห่งการเรยีนรูข้องพนกังาน เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 0.181 หน่วย  
 แต่หากไม่พิจารณาอิทธพิลของระบบสนับสนุนทัง้ 5 ระบบย่อย จะพบว่า การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของ
พนกังาน ธ.ก.ส. มคี่าเท่ากบั 0.622 หน่วย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
  สามารถเขยีนสมการความถดถอย คอื 
     การเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้ =  0.622 + 0.322 ของระบบสนบัสนุนย่อยดา้นองคก์าร 
           + 0.247 ข อ ง ร ะ บ บ ส นั บ ส นุ น ย่ อ ย ด้ า น ค ว า ม รู้ 
           + 0.181 ของระบบสนบัสนุนย่อยดา้นเทคโนโลย ี  
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สรปุผลและอภิปรายผล 
1. พนักงานที่มอีายุแตกต่างกนัมีการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของพนักงาน ธ.ก.ส. ในสงักดัส านักงานใหญ่ 

แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยพบว่า พนักงานทีม่อีายุมากกว่าจะมคี่าเฉลีย่การเป็นองคก์ารแห่ง
การเรยีนรูส้งูกว่าพนกังานทีม่อีายุน้อยกว่า โดยเฉพาะพนกังานทีม่อีายุระหว่าง 46-52 ปี มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด เพราะพนักงาน
ที่มอีายุมากมแีนวโน้มที่จะท างานกบั ธ.ก.ส. มานานจงึได้รบัมอบหมายหน้าที่ความรบัผดิชอบมากกว่า เพื่อให้สามารถ
ปฏิบตัิงานตามที่ได้รบัมอบหมายได้อย่างดีมปีระสทิธิภาพจ าเป็นต้องมีการพฒันาตนเองเป็นประจ า ศึกษาเรยีนรู้อย่าง
กวา้งขวางและเชงิลกึ ประกอบกบัระบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน ระบบคดัเลอืกและทดสอบเลื่อนระดบัของ ธ.ก.ส. ยดึเกณฑ์
ประเมนิขดีความสามารถ (Competency) และเกณฑว์ดัผลการด าเนินงาน (Performance) เน้นการคดิเชงิวเิคราะหแ์ละการ
มุ่งผลสมัฤทธิ ์จึงท าให้พนักงานต้องศึกษาหาความรู้ทัง้เกี่ยวกับงานและข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม               
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงานและทกัษะการคิดวเิคราะห์ สอดคล้องกบังานวจิยัของ มานิดา ลอืสายวงศ์ (2551) ที่ศกึษา
ความคดิเหน็ของพนักงานทีม่ต่ีอปัจจยัที่สนับสนุนการสรา้งองค์การแห่งการเรยีนรู ้กรณีศกึษาบรษิัท  ธนาคารกสกิรไทย 
จ ากดั (มหาชน) พบว่า อายุที่แตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูแ้ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติิที่ระดบั 0.05 และงานวจิยัของ เจษฎากร ทองแสวง (2553) ที่ศกึษาแนวทางการพฒันาองค์กรสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรยีนรู ้กรณีศกึษามหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ พบว่า อายุมคีวามสมัพนัธก์บัปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการเป็นพลวตัการ
เรยีนรูแ้ละพลวตัการเรยีนรูข้องมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ  

2. พนักงานทีม่รีะยะเวลาปฏบิตังิานแตกต่างกนัมกีารเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของพนักงาน ธ.ก.ส. ในสงักดั
ส านักงานใหญ่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยพบว่า พนกังานทีม่รีะยะเวลาปฏบิตังิานมากกว่าจะมี
ค่าเฉลีย่การเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูส้งูกว่าพนักงานทีม่รีะยะเวลาปฏบิตัิงานปีที่ 1-7 โดยเฉพาะพนักงานทีม่รีะยะเวลา
ปฏบิตังิานปีที ่8-14 มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด เพราะพนักงานที่มจี านวนปีที่ปฏบิตังิานใน ธ.ก.ส. มากมแีนวโน้มทีจ่ะยงัคงท างาน
กบัองค์การต่อไป และมีความคาดหวงัความก้าวหน้าในการปฏิบตัิงาน (Career path) จงึให้ความส าคญักบัการพัฒนา
ตนเองและศกึษาเรยีนรูเ้พื่อใหผ้ลการปฏบิตังิานของตนเองอยู่ในระดบัด ีและสามารถสอบเลื่อนระดบัได้ ความสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ มานิดา ลอืสายวงศ ์(2551) ทีศ่กึษาความคดิเหน็ของพนักงานที่มต่ีอปัจจยัทีส่นับสนุนการสรา้งองคก์ารแห่ง
การเรยีนรู้ กรณีศกึษาบรษิัท ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่า ระยะเวลาในการท างานที่แตกต่างกนัมีความ
คดิเหน็ต่อความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูแ้ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 และงานวจิยัของ อภิชชยา 
บุญเจรญิ (2556) ทีศ่กึษาอทิธพิลของวฒันธรรมองค์การต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูพ้บว่า ความเป็นองค์การแห่ง
การเรยีนรูข้องพนกังานมคีวามสมัพนัธก์บัระยะเวลาท างานอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

3. ระบบสนับสนุนย่อยด้านองค์การ ระบบย่อยด้านความรู้ และระบบย่อยด้านเทคโนโลยมีีอทิธพิลต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังาน ธ.ก.ส. ในสงักดัส านักงานใหญ่ ตามล าดบัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ดว้ย
เพราะ ธ.ก.ส. ส่งเสรมิการน าระบบสนับสนุนมาปฏบิตัิภายในองค์การเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของระบบสนับสนุนย่อยด้าน
องคก์ารไดป้รบัเปลีย่นองคก์าร ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละโครงสรา้งองคก์ารทีเ่อือ้ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู้ ปรบัปรุง
กระบวนการท างานให้สามารถลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการปฏบิตัิงาน น าประเด็นการส่งเสรมิการเรยีนรูบ้รรจุในการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังาน รวมถงึสนับสนุนใหเ้กดิวฒันธรรมการเรยีนรูต้ามค่านิยมองคก์าร “SPARK” ในสว่น
ของระบบสนบัสนุนย่อยดา้นความรูไ้ดม้กีารจดัการความรูข้ององคก์ารตัง้แต่การแสวงหา สบืคน้ สรา้งสรรค ์จดัเกบ็ ถ่ายโอน 
และน าไปประยุกต์ใช ้จดัท าแหล่งสบืคน้ความรูแ้ละสื่อความรูใ้นรปูแบบต่างๆ ทีม่เีนื้อหาครอบคลุมกวา้งขวางและสามารถ
เขา้ใช้งานได้สะดวกเพื่อเพิม่พูนให้พนักงานมคีวามรูแ้ละความเชี่ยวชาญในการปฏบิตัิงาน รวมทัง้แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม สดุทา้ยในส่วนระบบสนับสนุนย่อยดา้นเทคโนโลยไีดส้่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ
ความรู้ รวมถึงโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลของพนักงาน            
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ทุกระดบัอย่างกวา้งขวางทัว่ถงึ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เจษฎากร ทองแสวง (2553) ทีศ่กึษาแนวทางการพฒันาองคก์ร              
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฎสวนดุสิต พบว่า หากปัจจยัระบบการจดัการ  ปัจจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจยัโครงสร้างองค์การเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นพลวตัการเรยีนรู้เพิ่มขึ้นด้วย งานวิจยัของ              
พมิชนก โง๊ะบุดดา (2556) ที่ศกึษาองค์การแห่งการเรยีนรู้ในองค์การรฐัวสิาหกจิ: กรณีศกึษาธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ส านักงานใหญ่ พบว่า หากพฒันาองคป์ระกอบดา้นกลยุทธอ์งคก์ารและดา้นการจดัการเรยีนรูใ้หม้ากขึน้
จะสง่ผลใหเ้กดิการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูต้ามวนิยั 5 ประการของ Senge (1991) มากขึน้ดว้ย และงานวจิยัของ สมพสิ 
หาญมนตร ีและคณะ (2559) ทีศ่กึษาปัจจยัของความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูท้ีส่ง่ผลต่อคุณภาพผูเ้รยีนของโรงเรยีนใน
สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า ปัจจัยของความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี
ความสมัพนัธท์างบวกและสง่ผลต่อคุณภาพผูเ้รยีนคอื ปัจจยัดา้นระบบองคค์วามรูแ้ละปัจจยัดา้นระบบเทคโนโลยี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ระบบสนบัสนุนย่อยดา้นองคก์าร ผูน้ าควรก าหนดวตัถุประสงคข์องการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูท้ีช่ดัเจนและ
สามารถเชื่อมโยงกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม หรอืยุทธศาสตรไ์ด ้มแีผนงานหรอืโครงการสนับสนุนการเรยีนรูอ้ย่างเป็น
ระบบ ปรบัเปลีย่นลกัษณะการด าเนินงานให้เอื้อต่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ให้การสนับสนุนทรพัยากรในการด าเนินงานอย่าง
เพยีงพอและต่อเนื่อง เชื่อมโยงการสง่เสรมิการเรยีนรูก้บัผลการปฏบิตังิานและเสน้ทางความกา้วหน้าในสายอาชพี (Career 
path) รวมถงึมกีารถ่ายทอดยุทธศาสตรก์ารเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูใ้หบุ้คลากรตัง้แต่ระดบับรหิารจนถงึระดบัปฏบิตักิาร
เพื่อให้เกดิความเขา้ใจ ตระหนักถึงความส าคญัในการเรยีนรู้  และเกดิการปฏบิตัิอย่างจรงิจงัจนกลายเป็นวฒันธรรมการ
เรยีนรู ้ 

2. ระบบสนับสนุนย่อยดา้นความรู ้ผูน้ าควรส่งเสรมิให้เหน็ความจ าเป็นในการจดัเกบ็ความรูข้ององคก์ารและการ
แบ่งปันความรูใ้หแ้ก่ผูอ้ื่น ดว้ยการจดัท าคลงัความรูข้ององคก์ารอย่างเป็นระบบและเป็นหมวดหมู่ สรา้งแรงจงูใจใหพ้นกังาน
ทีม่คีวามรูค้วามช านาญ (กรู)ู รวบรวมองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ของตนเอง  รวมถงึแสวงหาขอ้มลูสนบัสนุนจากภายนอก
องคก์ารเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน  

3. ระบบสนบัสนุนย่อยดา้นเทคโนโลย ีผูน้ าควรสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาใชบ้รหิารจดัการความรูข้อง
องคก์ารและสนบัสนุนการปฏบิตังิาน พฒันาระบบฐานขอ้มลูใหเ้ป็นระบบ ครบถว้น ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั และมคีวามสะดวก
รวดเรว็ในการใชง้าน รวมถงึจดัหาอุปกรณ์คอมพวิเตอรป์ระสทิธภิาพสงู 

4. ระบบสนับสนุนย่อยดา้นคน ผูน้ าควรใหค้วามส าคญักบักจิกรรมการเรยีนรูร้่วมกนัระหว่าง ธ.ก.ส. กบัผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) เพื่อให้เกิดการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์  เกิดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best 
practices) มาใชเ้พิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการด าเนินงานขององคก์าร เป็นแบบอย่างทีด่ใีนการเรยีนรู ้และส่งเสรมิ
ใหบุ้คลากรมสีว่นร่วมในการคดิและพฒันาต่อยอดการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูอ้ย่างเตม็ที ่ 

5. ระบบสนบัสนุนย่อยดา้นการเรยีนรู ้ผูน้ าควรสง่เสรมิกจิกรรมการเรยีนรูใ้หค้รอบคลุมพนกังานทัง้หมด สนบัสนุน
ให้บุคลากรประยุกต์ใช้เครื่องมอืต่างๆ ที่ใช้ฐานความรู ้เช่น ชุมชนนักปฏบิตัิ (Communities of practice: CoP) แสวงหา
ผู้เชี่ยวชาญความรู้เฉพาะเรื่อง (Expertise locator) การระดมสมอง (Brainstorming) การทบทวนการเรยีนรู้ (Learning 
reviews) การทบทวนหลงัการปฏบิตั ิ(After action reviews) ระบบพีเ่ลีย้งสอนงาน (Mentor/Mentee scheme) เพื่อนช่วย
เพื่อน (Peer assist) หรือรวมกลุ่มเผยแพร่ความรู้ (Knowledge clusters) รวมทัง้กระตุ้นให้มีการเรยีนรู้เทคโนโลยีและ
นวตักรรมใหม่ๆ จากภายนอกมารวบรวมเป็นความรูอ้งค์การ (Organizational knowledge) ที่ทุกคนสามารถเขา้ถึงและ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดม้าปรบัปรุงและพฒันาการท างานของตนเอง และเพิม่ผลติภาพ (Productivity) ขององคก์าร  
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณาของ รองศาสตรจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ตลอดจน
รองศาสตรจารยส์ุพาดา สริกุิตตา อาจารย ์ดร.รสติา สงัขบ์ุญนาค และอาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีไ่ดส้ละเวลาอนัมคี่ายิง่
ของท่านให้ค าแนะน า ค าปรกึษา ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของสารนิพนธ์ฉบบันี้ ด้วยดี
ตลอดมา จนท าใหส้ารนิพนธเ์สรจ็สมบรูณ์ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของท่านเป็นอย่างสงู ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ที่ไดม้อบทุนการศกึษาระดบัปรญิญาโท ประจ าปี
บญัช ี2556 สาขาบรหิารธุรกจิ และอนุญาตใหเ้กบ็แบบสอบถามในการวจิยัครัง้นี้ ตลอดจนขอขอบพระคุณ นายเบญจะ เกสพานิช 
ผูบ้รหิารทมีกลุ่มงานพฒันาระบบการเรยีนรูแ้ละการจดัการความรู ้ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ ทีไ่ดใ้หค้ าแนะน า ค าปรกึษา และ
ตรวจสอบแบบสอบถาม และพนกังานสว่นงานต่างๆ ในสงักดัส านกังานใหญ่ทีใ่หค้วามอนุเคราะหต์อบแบบสอบถามจนครบ
ตามจ านวนทีก่ าหนด ท าใหง้านฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงได ้
 สดุท้ายนี้ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณคณาจารยภ์าควชิาบรหิารธุรกจิ อาจารยพ์เิศษหลกัสตูรบริหารธุรกจิ และบณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ ตลอดจนครอบครวั และ
ผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งทุกท่านทีใ่หค้วามช่วยเหลอื ใหก้ าลงัใจตลอดระยะเวลาท าสารนิพนธ ์จนกระทัง่สารนิพนธเ์สรจ็สิน้ด้วย
ความเรยีบรอ้ย 
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