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บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
  

 กระแสโลกาภิวฒัน์ ทาํให้เกิดการเปลียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดการตืนตวัทีจะรับรู้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่างๆทวัทุกมุมโลก ทาํให้
ประเทศต่างๆ ไดรั้บผลกระทบของการเปลียนแปลงไปในทิศทางทงับวกและลบ ทางบวกก่อใหเ้กิด
การพัฒนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางวตัถุและเทคโนโลยี ทันยุคทันสมัยในขณะเดียวกัน              
ผลทางลบก่อให้เกิดปัญหาหลายประการซึงเป็นปัญหาทางสังคมตามมา ในส่วนของประเทศไทย 
ไดพ้ฒันาตามกระแสของการเปลียนแปลงดงักล่าวส่งผลให้ประเทศไทยตอ้งเร่งพฒันาทงัภาครัฐ
และภาคเอกชนเพือให้สามารถแข่งขนักับนานาประเทศได้อย่างทดัเทียม ดังนัน เพือให้ทนัต่อ
กระแสของการเปลียนแปลง องค์การรัฐบาลจึงต้องมีการพฒันาองค์การ และพฒันาบุคลากร         
ในองค์การรวมทังปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเอือต่อการพัฒนาเพือ              
เพิมศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศให้ทนักบักระแสโลกาภิวฒัน์ ซึงมีความสอดคล้องกับ       
สุรศกัดิ ชะมารัมย(์  : ) ไดก้ล่าวถึง ความเปลียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ว่าทีเกิดขึนอย่างรวดเร็ว
และรุนแรงภายใตอิ้ทธิพลของกระแสโลกาภิวตัน์ ในปัจจุบนั ทีมีส่วนสําคญัทาํให้องค์การหลาย
แห่งทงัภาครัฐและภาคเอกชนตอ้งมีการปรับรูปแบบวิธีการบริหารงานเสียใหม่ เพือให้สามารถ
รับมือกบัสภาวการณ์ดงักล่าว ไดน้าํเอาเทคนิคหรือเครืองมือทางการบริหารจดัการใหม่ ๆ มาใชช่้วย
เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบติัทีสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายขององคก์าร พร้อมไปกบั
การหันมาให้ความสําคญักบัการพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และความสามารถของบุคลากร     
ทีอยู่ในองค์การมากขึนโดยลาํดบั เพือพฒันาองค์การไปสู่การเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” และ
นาํไปสู่ประสิทธิผลขององคก์าร 

 ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ได้ให้ความสําคัญ                    
กบัการพฒันาส่วนราชการไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดงัทีระบุไวใ้นพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ย 

หลกัเกณฑ์และการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ. 2546  หมวด 3  มาตรา 11 ว่า  “ส่วนราชการ
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มีหน้าทีพฒันาความรู้ ในส่วนราชการเพือให้มีลกัษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยา่งสมาํเสมอ 

โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพือนาํมาประยุกต์ใช้        
ในการปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วและเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทงัตอ้งส่งเสริมและ
พฒันาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทศัน์และปรับเปลียนทศันคติของขา้ราชการในสังกดัให้เป็น
บุคลากรทีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทังนี เพือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ         
ของส่วนราชการ ให้สอดคลอ้งกบัการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิตามพระราชกฤษฎีกานี” 

(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2547 : 43)  
 กองบังคบัการปราบปราบการค้ามนุษย์ สังกัดกองบญัชาการตาํรวจสอบสอนกลาง      
เป็นหน่วยงานราชการทีมีหน้าทีหลักและมีความรับผิดชอบเกียวกับปราบปรามกระบวนการ          
ค้ามนุษย์ ในประเทศไทย และดําเนินคดีกับผู ้กระทําความผิด และให้ความช่วยเหลือเหยือ              
จากกระบวนการคา้มนุษย ์นอกจากนียงัมีหนา้ทีรับผดิชอบเกียวกบัการปราบปราม จบักุม ความผิดอืน ๆ 
ทีเกียวข้อง เช่น  การจัดระเบียบสังคม แรงงาน การผลักดันแรงงาน และยาเสพติด ปัญหา
กระบวนการการคา้มนุษย ์ถึงแมว้่าประเทศไทยบงัคบัใช้พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปราม
การคา้มนุษยต์งัแต่ ปี  เป็นตน้มา แต่สถานการณ์การคา้หญิงและเด็กเขา้สู่ธุรกิจการคา้ประเวณี 
ไม่ว่าจะเป็นการบงัคบั ล่อลวง หลอกลวง กักขงั เอารัดเอาเปรียบ ยงัเป็นสถานการณ์ทีรุนแรง           
ทีเกิดขึนในประเทศไทย ซึงนบัได้ว่ามีขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย์        
มีบทบาทและภารกิจในการปฏิบติังานทีสําคญัยิงในการทาํงาน ซึงตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ 
และการรวมพลงักนัปฏิบติังานแบบกลุ่ม เพือผลกัดนัให้การปฏิบติังานและการทาํกิจกรรมร่วมกนั
ไปสู่เป้าหมายทีมีจุดเดียวกนั โดยจากรายงานผลการปฏิบติัราชการ ในปี  ทีผ่านมากมีสถิติ   
การปราบปราม  จับกุม  การค้ามนุษย์ และคว ามผิดอืนๆ  ที เ กียวข้อง  จํานวน  ,  ราย                         
เมือเปรียบเทียบกบัสถิติในปี  มีสถิติการปราบปราม จบักุม การคา้มนุษย ์และความผิดอืน ๆ    
ทีเกียวขอ้งต่าง ๆ จาํนวน ,  ราย  ซึงมีประสิทธิผลในการทาํงานมากขึนจากปีก่อน คิดเป็น      
ร้อยละ .   (กองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์, ) 
 จากประสิทธิผลในการทํางานของข้าราชการตํารวจกองบังคับการปราบปราม          
การคา้มนุษย ์อยา่งต่อเนืองดงักล่าว ซึงอาจจจะเกิดจากการไดรั้บอิทธิพลขององคก์ารแห่งการเรียนรู้
ทีทาํให้มีการพฒันาทรัพยากรมนุษยที์ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังาน เพราะว่า ประสิทธิผล
ขององค์การ (Organizational Effectiveness) คือ เป้าหมายสูงสุดทีผูบ้ริหารขององค์การทุกองค์การ
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มีความตอ้งการทีจะบรรลุถึงความสําเร็จขององค์การ เนืองจากการดาํเนินงานขององค์การสู่การ
ประสบความสําเร็จได้นันจะต้องมีการทดสอบการบริหารทีดีก็คือการดูความสามารถในการ           
จดัองคก์าร (Organize) และการใชท้รัพยากรทีหาไดใ้ห้สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละรักษาระดบั  
การปฏิบติัทีมีประสิทธิผลไวใ้หไ้ด ้สิงทีสาํคญัในทีนีคือ ประสิทธิผล (Effectiveness) ซึงในปัจจุบนั
มักเป็นทียอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าแนวความคิดเรืองประสิทธิผล  คือ  ตัวการทีจะเป็น             
เครืองตดัสินในขนัสุดทา้ยวา่การบริหารและองคก์ารประสบความสําเร็จหรือไม่เพียงใด (สายสวาท 

โสขวญัฟ้า, 2551: 1-2) ซึงสอดคลอ้งกบั Miller (1997) ไดก้ล่าววา่ องค์การจะตอ้งมีการสนบัสนุน
การทาํงานแบบกลุ่มหรือแบบทีมงาน เน้นระบบอิเล็คทรอนิกส์ เพือสามารถนาํไปประเมินและ
วิเคราะห์การตดัสินใจไดร้วดเร็ว และถูกตอ้ง อนัจะนาํไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร 
แต่องค์การจะประสบความสําเร็จหรือไม่ ขึนอยู่กบัการสร้างและการพฒันาทีมงานให้แข็งแกร่ง  
และมีประสิทธิภาพ มีหลายหน่วยงานทีไม่ประสบความสําเร็จในการสร้างและพฒันาทีมงาน       
จากการศึกษาของ Heyes (1997) พบว่า การปฏิบติังานของแต่ละองค์การไม่มีประสิทธิผลและ         
มีอุปสรรค เนืองจากสาเหตุ ขาดความเชือมนัในการทาํงานเป็นทีม โดยมีความเชือว่า การทาํงาน
เพียงคนเดียวสามารถทาํไดดี้กวา่ และมีปัญหาในการบริหารจดัการนอ้ยกวา่ รู้สึกวา่ถูกคุกคามหรือ
ความวิตกกงัวลของบุคคล โดยบางคนรู้สึกอึดอดัใจ และขาดความเป็นอิสระในการทาํงานร่วมกบั
ผูอื้น รวมทงั ขาดการสนบัสนุนจากองคก์าร โดยพบวา่ องคก์ารมีความคลุมเครือในการบริหารงาน
ทาํใหเ้กิดปัจจยัทีเป็นอุปสรรคต่์อประสิทธิผลทีมงาน   
 จากความสําคญัองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึงเป็นตวัแปรสําคญัต่อประสิทธิผลในการ
ทาํงานแบบกลุ่ม ดงันนั ผูศึ้กษาจึงเห็นความสําคญัของปัจจยัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ทาํให้บุคลากร
เกิดการเรียนรู้ในการปฏิบติังานร่วมกนั มีการตดัสินใจร่วมกนั ทาํให้ผูป้ฏิบติัมีเป้าหมายทิศทาง
เดียวกนั เขา้ใจในบทบาทหน้าทีของตนเอง มีความรับผิดชอบ สร้างมิตรสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั     
ลดความขดัแยง้ในองคก์าร และร่วมกนัพฒันาความคิดสร้างสรรค ์เพือมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั ทาํให้
สามารถปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  ดงันนัจึงมีความสนใจทีจะศึกษาเกียวกบั 
“ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเ รียนรู้กับประสิทธิผลในการทํางานแบบกลุ่ม                     
ของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์” เพือทาํให้ทราบวา่ องคก์ารแห่งการ
เรียนรู้จะศึกษาถึงระบบย่อย   องค์ประกอบ  คือ  องค์ประกอบที   พลวัตของการเรียนรู้  
องค์ประกอบที  การปรับเปลียนองค์การ องค์ประกอบที  การเพิมอาํนาจสมาชิกองค์การ 
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องค์ประกอบที   การจัดการความรู้  และองค์ประกอบที   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี                           
จะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การจะศึกษาถึงแนวคิดองค์ประกอบทีนําไปสู่
ประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่มของ Zander (1994) คือ . ความเขา้ใจในการทาํงานแบบกลุ่ม    

.ทกัษะในการทาํงานแบบกลุ่ม  . ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงานหรือไม่        
เพือนาํขอ้มูลจากการศึกษาในครังนีใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายในการปรับปรุงพฒันา
องคก์ารต่อไปในอนาคต 

 

.   วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

  

. .  เ พือศึกษาการดํา เ นินงานองค์การแห่งการเ รียน รู้ของข้าราชการตํารวจ                    
กองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์

1.2.2   เพือศึกษาประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์

. .  เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผล                     
ในการทาํงานแบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์

 

.  สมมติฐานการวจัิย 

 

 องค์การแห่งการเรียนรู้ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่ม  
ของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์

 

1.4  ขอบเขตในการวจัิย 

  

. .    ขอบเขตดา้นเนือหา 
 มุ่ ง ศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่า งองค์การแห่งการ เ รียน รู้ความสัมพัน ธ์                           
กบัประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์

 . .    ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
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 . . .  ประชากรในการศึกษาครังนี ได้แก่ ข้าราชการตาํรวจกองบังคับการ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์จาํนวน  นาย  
 . . .  กลุ่มตวัอย่างในการศึกษษครังนี ได้แก่ ขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ จาํนวน  นาย ได้จากตารางการกําหนดกาํกลุ่มตวัอย่างของเครซี        
และมอร์แกน (Robert V. Krejcie and Earyle W.Morgan, 1970)  

 . .   ขอบเขตดา้นพืนที 

  ศึกษาเฉพาะกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์

 1.3.4  ขอบเขตดา้นเวลา 
 ศึกษาตงัแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 

 
.   กรอบแนวคิดในการวจัิย  

  

จากการทบทวนวรรณกรรม  และผลงานวิจยัทีเกียวข้องทาํให้ได้กรอบแนวคิดการวิจยั   
เรือง องคก์ารแห่งการเรียนรู้กบัประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ครังนี ผูศึ้กษาได้นําแนวคิดองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้      
ของ Marquardt ( ) มาเป็นตวัแปรตน้ และนาํเอาแนวคิดประสิทธิผลของ Zander ( ) มาเป็น      
ตวัแปรตาม ดงันี 
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  ตัวแปรอสิระ         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  1  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา  
 

1.6   ประโยชน์ทไีด้รับจากการวจัิย 
 

 1.6.1 ไดท้ราบความสัมพนัธ์ระหวา่งดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ กบัประสิทธิผลในการ
ทาํงานแบบกลุ่มของข้าราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการค้ามนุษย์ และหน่วยงาน           
ทีเกียวขอ้งไดน้าํรูปแบบความสัมพนัธ์ทีไดไ้ปสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้เพือการเพิมประสิทธิผล
ขององคก์าร  

 1.6.2 ประโยชน์ในทางวิชาการ เป็นการเพิมองคค์วามรู้ทางดา้นการจดัการ ในเรืองของ
การพฒันาองคก์าร และทาํใหท้ราบความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารแห่งการเรียนรู้ทีมีต่อประสิทธิผล
ในการปฏิบติังานแบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์

  องค์การแห่งการเรียนรู้ 

  . พลวตัของการเรียนรู้ 
  . การปรับเปลียนองคก์าร 

  . การเพมิอาํนาจสมาชิกองคก์าร 

  . การจดัการความรู้ 

  . การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 

ประสิทธิผลในทาํงานแบบกลุ่ม 

ของข้าราชการตํารวจกองบังคับการ 

ปราบปรามการค้ามนุษย์ 

. ความเขา้ใจในการทาํงานแบบกลุ่ม 

.  ทกัษะในการทาํงานแบบกลุ่ม 

. ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
 หรือทีมงาน 

  ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  . เพศ 
  . อาย ุ

  . วฒิุการศึกษา 
  . อายรุาชการ 

  . ระดบัชนัยศ 
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 . .3  นาํผลจากการศึกษาทีไดไ้ปเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายและประยุกต์ใช้
สาํหรับการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในองคก์ารเพือการเพิมประสิทธิผลขององคก์ารต่อไป 

 

.  นิยามศัพท์ 

 

 ประสิทธิผลในการทํางานแบบกลุ่ม หมายถึง ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานแบบกลุ่ม        
โดยเกิดการเรียนรู้ในการปฏิบติังานร่วมกนั มีการตดัสินใจร่วมกนั ทาํให้ผูป้ฏิบติัมีทิศทางเดียวกนั 
เขา้ใจในบทบาทหน้าทีของตนเอง มีความรับผิดชอบ สร้างมิตรสัมพนัธ์ทีดีต่อกัน และร่วมกัน
พฒันาความคิดสร้างสรรค ์เพือมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั ของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปราม
การค้ามนุษย์ ได้แก่  ความเข้าใจการทํางานแบบกลุ่ม  ทักษะในการทํางานแบบกลุ่ม  และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน 

 ความเข้าใจในการทํางานแบบกลุ่ม หมายถึง ความเข้าใจงานและยอมรับเป้าหมาย         
การทํางานขององค์การตรงกัน ความเข้าใจบทบาทสมาชิกและตนเองในกลุ่ม ความเข้าใจ
กระบวนการทาํงาน วิธีการทาํงาน  หลกัการทาํงาน และผลแห่งความขดัแยง้ภายในกลุ่มรวมทงั
ยอมรับการบริหารความขดัแข้งทีเกิดขึนภายในองค์การของข้าราชการตาํรวจกองบังคับการ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์

 ทักษะในการทํางานแบบกลุ่ม หมายถึง การระดมความคิดเห็น การประชุมปรึกษาหารือ
รับฟังความคิดเห็น การวางแผน การแบ่งงาน การประสานงาน ความร่วมมือและความมุ่งมนัในการ
ทาํงาน มีการใช้เทคนิคในการเสนอแนะความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุม จดหมาย 
และส่งความคิดเห็นผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของข้าราชการตาํรวจกองบังคับการปราบปราม      
การคา้มนุษย ์

 ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก
ในกลุ่มทีมีความไวว้างใจ  ยอมรับความสามารถและคุณค่าของสมาชิก การเสียสละแรงกาย แรงใจ 
และเงินทองบางครังเพือสนบัสนุนการทาํงาน การแสดงความจริงใจต่อกนัสามารถทาํงานร่วมกนั
เป็นกลุ่มหรือเป็นทีม การมีความกระตือรือร้น ช่วยเหลืองาน ยอมรับผูน้าํเป็นผูใ้ห้การสนับสนุน 
กระจายงานและกระจายความผิดชอบแก่สมาชิก และมีการสนบัสนุนการปฏิบติังานซึงกนัและกนั
ของขา้ราชการตาํรวจของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์
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 องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์การทีมีบรรยากาศทีเอือให้บุคลากร กลุ่ม/ทีม         
ในองค์การ ได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนือง  สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์                 
มีการแลกเปลียนแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ทงัภายในและภายนอกองค์การ มีพลงัร่วมในการ
ทาํงานและการแก้ไขปัญหาขององค์การ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีระบบจดัการความรู้ 
รวมทงัประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพือการเรียนรู้และการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม  ซึงประกอบไปดว้ย  
ระบบย่อย ดังต่อไปนี คือ พลวตัของการเรียนรู้(Learning Dynamics)  การปรับเปลียนองค์การ 
(Organization Transformation)  การเพิมอาํนาจสมาชิกองคก์าร (People Empowerment)  การจดัการ
องคค์วามรู้ (Knowledge Management) และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี(Technology Application) 

 พลวัตของการเ รียน รู้ (Learning Dynamics) หมายถึง  การเ รียน รู้อย่าง ต่อ เ นือง                 
ของบุคลากรทุกคนมีการสนบัสนุนไดรั้บการฝึกอบรมและการพฒันาตนเอง  มีความกระตือรือร้น
ในการรับฟังผูอื้น และให้ขอ้มูลป้อนกลบัทีมีประสิทธิผล เพือหลีกเลียงการบิดเบือนขอ้มูลและ    
การปิดกนัช่องทางในการสือสารทุกคนไดรั้บการฝึกอบรมและฝึกสอนใหเ้รียนรู้วิธีทีจะเรียนรู้ใชว้ิธี
ต่างๆ เพือการเรียนรู้ทีรวดเร็วยิงขึน เพิมพูนความรู้ดว้ยการเรียนรู้เชิงปรับตวั (Adaptive Learning)          
เชิงคาดการณ์ (Anticipatory Learning)และเชิงสร้างสรรค ์(Creative Learning) บุคคลและทีมต่าง ๆ 
ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบติั (Action Learning) ทีมต่าง ๆได้รับการกระตุ้นให้เรียนรู้ซึงกัน    
และกัน และแบ่งปันความรู้ทีได้รับแก่กันและกันด้วยวิธีต่าง ๆ ทุกคนสามารถคิดและปฏิบัติ       
อยา่งเป็นระบบทีมต่างๆไดรั้บการฝึกอบรมเกียวกบัวธีิการทาํงานและการเรียนรู้ภายในกลุ่ม 

 การปรับเปลียนองค์การ (Organization Transformation) หมายถึงทุกคนในองค์การ
เขา้ใจถึงความสําคญัของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผูบ้ริหารระดบัสูงสนับสนุนวิสัยทศัน์        
ในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  มีบรรยากาศทีสนับสนุนและตระหนักถึงความสําคัญ                 
ของการเรียนรู้  มีความผูกพนัต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนืองเพือการปรับปรุงและพฒัน มีการเรียนรู้          
จากความผิดพลาดและจากความสําเร็จ ซึงหมายความว่า  ข้อผิดพลาดเป็นสิงทียอมรับได้                    
มีการให้รางวลัแก่บุคคลและทีมทีมีการเรียนรู้และช่วยให้ผูอื้นได้เรียนรู้ การปฏิบัติงานและ
โปรแกรมต่าง ๆ จะประกอบไปดว้ยโอกาสในการเรียนรู้ มีการออกแบบวิธีการแบ่งปันความรู้และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทวัทงัองคก์าร มีความคล่องตวัและมีระดบัชนัของการบริหารทีนอ้ยลง  เพือเพิม
ประสิทธิภาพในการสือสาร และการเรียนรู้ในทุกระดบั ส่วน/ฝ่ายฯ/งาน ต่าง ๆ มีความร่วมมือกนั 
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เพือเป้าหมายเดียวกนั และเพือการเรียนรู้มากกว่าทีจะจาํกัดตนเองให้อยู่ในขอบเขตการทาํงาน        
ในส่วน/ฝ่าย/งานของตนเท่านนั  

 การเพิมอํานาจสมาชิกองค์การ (People Empowerment)  หมายถึง การกระจายอาํนาจ
จากผูบ้ริหาร และมอบอาํนาจตามสัดส่วนของหน้าทีรับผิดชอบและความสามารถในการเรียนรู้ 
ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงานทํางานร่วมกัน  เพือเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน   ผู้บริหารสร้าง                
และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ พร้อม ๆ กับกระตุ้นให้มีการทดลอง สามารถนําความรู้นัน           
มาใช้ประโยชน์ได้  มีการแบ่งปันขอ้มูลกบัประชาชน และในขณะเดียวกนัก็รับฟังความคิดเห็น   
ของประชาชาชนเพือทีจะได้เรียนรู้รวมถึงปรับปรุงพฒันาการทาํงานและการบริการให้ดีขึน         
เปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานอืน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และอบรมเกียวกบัการทาํงานเพิม 
การเรียนรู้จากผูรั้บบริการของเรามากขึนร่วมกิจกรรมเพือการเรียนรู้ร่วมกบับุคคลทีมีความสําคญั
กบัการบริหารองคก์าร เช่น ประชาชน หน่วยงานทีเกียวขอ้งหรือสถาบนัการศึกษา เป็นตน้ 

 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) หมายถึง มีการแสวงหาขอ้มูลทีจะทาํให้
การทาํงานขององค์การดีขึน โดยการคาํนึงถึงผลผลิต และ/หรือบริการทีอยู่นอกสายงานของเรา       
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลจากภายใน และภายนอกองค์การทีข้าราชการสามารถเข้าสู่ระบบ                
ได้โดยง่าย  มีการตรวจสอบแนวโน้มภายนอกองค์การ บุคลากรได้รับการฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ 
เกียวกับการคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวตักรรม และการทดลอง  มีการจัดทาํโครงการสาธิต           
เพือทดสอบวิธีในการพฒันาการทาํงานและบริการแบบใหม่ ๆ  มีการพฒันาระบบและโครงสร้าง
ต่าง  ๆ และมีการสนับสนุนหน่วยงานและโครงการทีสร้างสรรค์ความรู้ ด้วยการเปิดโอกาส                   
ในการเรียนรู้ใหก้บัทุกคน 

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Technology Application) หมายถึง นาํระบบขอ้มูลบนฐาน
คอมพิวเตอร์ทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ขององค์การ     
ทุกคนสามารถเข้าถึงทางด่วนข้อมูลได้โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต นําโปรแกรมการเรียนรู้ทีใช้
คอมพิวเตอร์ประกอบมาสนับสนุนการเรียนรู้  ใช้เทคโนโลยีในการบริหารกระบวนการทาํงาน  
แบบกลุ่ม  เช่น การบริหารโครงการ ทีมและการบริหารการประชุม   สนับสนุนการเรียนรู้               
แบบทันเวลา  ซึงเป็นระบบทีผสมผสาน  มีการออกแบบระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามความตอ้งการในการเรียนรู้ขององคก์าร   ทุกคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูล   
ทีตนตอ้งการ เพือสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 

 

บทท ี2 

 

แนวคิดทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเกยีวข้อง 

   
  การศึกษาเรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กบัประสิทธิผลในการทาํงาน
แบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย์ โดยมีเนือหาครอบคลุม   
เรืองต่างๆ ของการศึกษาในครังนี จะประกอบไปดว้ย 

 .   แนวคิดประสิทธิผลในการปฏิบติังานแบบกลุ่ม 
 .   แนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 .   งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

   

.  ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแบบกลุ่ม 

 

 2.1.1 แนวคิดเกยีวกบัประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่ม 

 ในสมยัอดีตมีการสันนิษฐานว่าคนทาํงานเพียงแค่หวงัประโยชน์เพียงอย่างเดียวเท่านนั
แต่เมือ Elton Mayo และคณะจากมหาวิทยาลยั Harvard ไดท้าํการทดลองคนงานทีบริษทั Western 

Electric ทีเมือง Horthone โดยศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ระดบัแสงสวา่ง
ชัวโมงการทาํงาน ระยะเวลาหยุดพกัระหว่างการทาํงาน โดยปรับระดบัให้สภาพแวดล้อมไม่ดี
ก็ไม่มีผลทาํให้คนงานผลิตสินค้าตาํลง  ผลวิจยัในการทดลอง ทาํให้ Mayo และคณะสรุปได้ว่า      
การทดลองนนัเป็นเพราะคนงานทีเกียวขอ้งมีความพอใจในผูบ้งัคบับญัชาทีให้ความสนใจแก่พวกเขา  
จากผลการวิจยัในครังนนั ทาํ ให้เกิดการเปลียนแปลงดา้นการบริหารเพือเพิมประสิทธิผลการผลิต 

รวมถึงการทาํงานแบบกลุ่มหรือทีมงาน (พรรณราย เตชะคุปต,์ 2529) 

 

 2.1.2 ความหมายของกลุ่ม 

  Gully (1963 อา้งถึงในพงษ์พนัธ์ พงศ์โสภา, 2542) ให้ความหมายของกลุ่มไวว้่า 
กลุ่มตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะ 3 ประการ คือ 

  1. สมาชิกมีวตัถุประสงค์ร่วมกนั และวตัถุประสงค์นนัตอบสนองความตอ้งการ
ของสมาชิกแต่ละคน 

  2. ผลงาน เกิดจากความร่วมมือของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
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  3. มีการสือสารทางวาจา หรือมีความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก โดยวธีิใด วธีิหนึง 

  Watson (1966 อา้งถึงในอารีย์  วิวฒัน์พนัธนนท์, 2544) ให้ความหมายของกลุ่มว่า 
การทีบุคคลมารวมกันโดยมีปฏิสัมพนัธ์กันอย่างใกล้ชิด (Face to Face Interactions) โดยแต่ละคน
ตระหนกัถึงคนอืน ๆในกลุ่ม และแต่ละคนไดรั้บความพึงพอใจบางอยา่ง จากการทีตนมีส่วนร่วมกบั
บุคคลอืน ๆ Brubeck (1968 อา้งถึงในอาภรณ์พนัธ์ จนัทร์สวา่ง, 2525) ใหค้วามหมายของกลุ่ม วา่คือ
การรวมกนัของปัจเจกบุคคลทีมีความเกียวขอ้งซึงกนัและกนั ความเกียวขอ้งนนัมีลกัษณะทีแน่นอน 

กล่าวคือสามารถสังเกตเห็นได ้และชนิดของความเกียวขอ้ง ขึนอยูก่บัชนิดของกลุ่ม วา่จะเป็นชนิดใด 
Schien ,E.H. (1993) ใหค้วามหมายของกลุ่มในดา้นจิตวทิยาคือ  

  1. กลุ่มจะตอ้งมีการติดต่อสังสรรคร์ะหวา่งบุคคลในกลุ่ม ซึงอยา่งนอ้ยทีสุดมีตงัแต่ 

2 คนขึนไป 

  2. สมาชิกของกลุ่มจะตอ้งรู้จกัซึงกนัและกนั 

  3. สมาชิกแต่ละคนตอ้งรับรู้วา่ตนเองเป็นสมาชิกของกลุ่ม 

  ทิศนา  แขมณี (2522) กล่าวว่าการทาํงานแบบกลุ่ม หมายถึงการทีกลุ่มบุคคล         
เขา้มาร่วมกบัปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหนึงโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั ทุกคนในกลุ่มมีบทบาทในการ
ช่วยดําเนินงานของกลุ่มมีการติดต่อสือสารและประสานงานกัน เพือให้งานบรรลุผลสําเร็จ          
ตามจุดมุ่งหมาย เพือประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่มและของคนอืน ๆ 

  อาํนวย   ศิริแพทย ์(2542) กล่าวถึงการทาํงานแบบกลุ่ม หมายความวา่ กลุ่มบุคคล 
ทีจัดตงัขึนโดยมีวตัถุประสงค์เดียวกัน เพือทาํงานร่วมกัน เป้าหมายเดียวกันและเพือต้องการ
ความสาํเร็จในการทาํงาน 

  สิทธิโชค วราสันติกุล (2546) ไดก้ล่าวว่า คาํว่ากลุ่มหรือทีมมีความหมายเดียวกนั 

หมายถึง การรวมตวัของคนหลายคน ซึงมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัอย่างสมาํเสมอ มีการทาํงานร่วมกนั
เพือใหบ้รรลุเป้าหมายเดียวกนั 

  จากนิยามความหมายของกลุ่ม สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มหมายถึงการรวมตวักัน
ตงัแต่ 2 คนขึนไป มารวมกันโดยมีการสือสารระหว่างกัน และร่วมมือกันเพือทาํงานให้บรรลุ
เป้าหมายทีต้องการ  ทังนีผู ้วิจ ัยได้นํามาใช้ในการวิจัยครัง  โดยการวิจัยครังนีกลุ่มตัวอย่าง                
เป็นขา้ราชการตาํรวจปราบปรามกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์ซึงมีลกัษณการปฏิบติังาน
เป็นกลุ่มหรือเป็นทีมทีมีความร่วมมือกนัใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รทีวางไว ้
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 2.1.3  ความสําคัญของการทาํงานแบบกลุ่ม 

  กลุ่มต่าง ๆ ทีเกิดขึนในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทีจดัตงัหรือทีเกิดขึนเอง เช่น   
เป็นชมรมหรือกลุ่มอืนใดก็ตาม ต่างก็มีอิทธิพลต่อองค์การและต่อสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างมาก           
ซึงจะกล่าวถึงบทบาทหนา้ทีของกลุ่ม ทีมีต่อองคก์าร และต่อสมาชิก ดงันี 

  หนา้ทีของกลุ่มต่อองคก์าร (ธงชยั สันติวงศ,์ 2533) 

   1. กลุ่มช่วยให้งานใหญ่สําเร็จได ้คือ กลุ่มเป็นเครืองมือช่วยทาํภารกิจใหญ่ทีไม่อาจ
ทาํได้โดยเป็นเอกเทศคนเดียว  ให้สําเร็จลงได้ ทงันีเพราะงานมีอย่างมาก เช่น การตงัวงดนตรี        
การตงัทีมฟุตบอล หรือทาํโครงการบางอยา่งทีตอ้งอาศยัความเชียวชาญหลายดา้น 

  2. กลุ่มช่วยรวบรวมความสามารถหลาย ๆ ทาง คือ กลุ่มเป็นเครืองช่วยประสานโอกาส
ให้ผู ้ชํานาญงานหลายฝ่ายทีต่างกัน เข้ามาสร้างความสําเร็จในงานร่วมกันได้ เช่น การสร้าง            
สือโฆษณาชุดสมบูรณ์แบบหลายด้าน  หรือการพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์เพือการบริหาร       
และควบคุมงาน 

  3. กลุ่มช่วยให้เกิดการตดัสินใจร่วม คือ กลุ่มเป็นแหล่งกลางทีเอืออาํนวยให้เกิด
ความเห็นทีหลากหลาย ทงัทีเห็นตรงกนัและไม่ตรงกนัมาแสดงออก และตดัสินใจร่วมกัน เช่น             
กลุ่มคณะกรรมการพฒันาผลิตภัณฑ์ทีมาจากหลายฝ่าย ทังการผลิต การตลาด การเงิน ทีต้อง            
มาร่วมตดัสินใจ 

  4. กลุ่มจะเป็นกลไกใชค้วบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมขององคก์าร ขณะทีมี
สมาชิกเพิมจาํนวนมากขึน การควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกรายบุคคลจะทาํ  ได้ยากขึนเรือย ๆ    
การทีฝ่ายบริหารสามารถควบคุมกลุ่มต่าง ๆ เป็นหน่วยได ้ย่อมช่วยให้สามารถควบคุมพฤติกรรม
โดยรวมได้ดีขึน นอกจากนีการมีกลุ่มเป็นศูนย์กลาง สมาชิกแต่ละคนจะให้ความสําคญัต่อกลุ่ม    
โดยจะเชือฟังและปฏิบัติตามกติกาของกลุ่มทีสมาชิกคนอืนของกลุ่มยึดถือ กลุ่มจึงสามารถ               
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลได้โดยตรงและมีอาํนาจกาํกับได้มากกว่ากฎระเบียบต่าง ๆ       
ขององคก์ารทีมีอยู ่
  5. กลุ่มในฐานะเป็นเครืองมือช่วยเปลียนแปลงองค์การ กลุ่มเป็นตวัจกัรสําคญั     
ในการช่วยเปลียนแปลงองค์การ เพราะกลุ่มมีอาํนาจอิทธิพลมากทีสุดต่อพฤติกรรมและทศันคติ 
ของสมาชิกในองคก์ารโดยตรง กลุ่มช่วยเกิดการยอมรับการเปลียนแปลงทาํ ไดง่้าย ในทางกลบักนั
การเปลียนแปลงถา้หากเป็นทีสงสัยของกลุ่ม จะกระทบต่อผลประโยชน์ของกลุ่มแลว้การต่อตา้น
และไม่ร่วมมือจะเกิดขึนไดเ้สมอ 
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  6. กลุ่มเป็นเครืองช่วยสร้างความมนัคงให้องค์การ โดยทีกลุ่มมีหน้าทีถ่ายทอด
ความเชือ และค่านิยมต่าง ๆ เป็นสิงทีองคก์ารยดึถือและใชป้ฏิบติัใหก้บัสมาชิกใหม่ 
 

  หนา้ทีของกลุ่มต่อสมาชิก  

  1. กลุ่มช่วยเหลือใหส้มาชิกไดเ้รียนรู้สภาพแวดลอ้มองคก์าร การทีสมาชิกเขา้มาอยูใ่หม่
ในองคก์าร ส่วนมากตอ้งอาศยัความช่วยเหลือแนะนาํจากสมาชิกเก่า เพือให้ทราบขอ้พึงปฏิบติั และ
ทีเลียงไม่ปฏิบติัในองคก์าร 

  2. กลุ่มช่วยให้สมาชิกเรียนรู้ตนเอง โดยใช้กลุ่มเป็นทีอ้างอิง เป็นแหล่งกลาง         
ในการสร้างมาตรฐานในการปฏิบติั หรือใชเ้ปรียบเทียบเพือทีจะประเมินผลวา่งานทีทาํดีเพียงใด 

  3. กลุ่มช่วยถ่ายทอดทกัษะใหม่ ๆ ให้กบัสมาชิก เช่น การจดักลุ่มเพือเพิมทกัษะ         
ในการทาํงานร่วมกับคนอืน หรือการจดัตงักลุ่มเพือฝึกฝนความรู้ทางเทคนิคและโดยทางอ้อม      
เป็นแหล่งทีช่วยให้สมาชิกมีโอกาสเสริมความรู้ เป็นการบอกกล่าวหรือแนะนาํให้ทราบถึงวิธีการ
แกปั้ญหาจากหนา้ทีงานในจุดอืน ๆ 

  4. กลุ่มช่วยให้สามารถได้รับรางวลัผลตอบแทนทีมีคุณค่า  ทีไม่อาจทาํได้
เป็นเอกเทศ เช่นค่าจ้างหรือสภาพแวดล้อมของงานทีอาจเป็นผลประโยชน์ทีเป็นของกลุ่มหรือ    
ของส่วนตวัต่างไดม้าโดยการรวบรวมตวัเรียกร้องเป็นส่วนมาก 

  5. กลุ ่มช่วยตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคลทีสําคญัของสมาชิกได ้                    
ในหลกัความเป็นจริงคนทุกคนมีความตอ้งการทางดา้นสังคมทีตอ้งการความอบอุ่น และการยอมรับ         
จากคนอืน ๆโดยเฉพาะอย่างยิงภายใต้สภาวะวิกฤต หากสมาชิกทีเป็นเพือนร่วมงานสามารถ          
ให้ความมนัใจกบัพรรคพวกทีอยู่ร่วมกนั สมาชิกก็มีความสบายใจและมนัใจ กลุ่มจึงมีความหมาย
และมีคุณค่าทีจะใหค้วามอบอุ่น ความสบายใจและความมนัใจต่าง ๆ กบัสมาชิกได ้

 

 2.1.4  ชนิดกลุ่มต่าง ๆ ทอียู่ในองค์การ 

  Schermerhorn ,J.R. (2000) ไดแ้บ่งกลุ่มดงันี คือ 

  1. กลุ่มแบบทางการ (Formal Group) เป็นกลุ่มทีมีอยูใ่นองคก์ารในแต่ละหน่วยงาน
แบ่งออกเป็น 
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 1.1 Command Groups คือ กลุ่มทีถูกกาํหนดบทบาทโดยองค์การมีอาํนาจหนา้ที
ในการสังการ ซึงภายในกลุ่มจะประกอบไปด้วย หัวหน้าและผูใ้ต้บังคบับัญชา  เช่น กลุ่มวิจัย
การตลาด กลุ่มฝ่ายผลิต 

 1.2 Task Groups คือ กลุ่มทีถูกแต่งตงัขึนทาํงาน หรือแกไ้ขปัญหาอยา่งใดอยา่งหนึง 
เช่น คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ กลุ่มผูเ้ชียวชาญต่าง ๆ 

  2. กลุ่มไม่เป็นทางการ (Informal Group) กลุ่มลกัษณะนี เกิดขึนเองโดยธรรมชาติ
โดยองคก์ารไม่ไดเ้ขา้ไปเกียวขอ้งในการจดัตงั ประกอบดว้ย 

  2.1 Interest Groups คือกลุ่มทีมีความสนใจในเรืองเดียวกนั และมีเป้าหมายร่วมกนั 

กลุ่มนีจะประกอบดว้ยสมาชิกหลายระดบั เช่นกลุ่มอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 

  2.2 Friendship Groups คือกลุ่มทีพฒันามาจากกลุ่มทีมีความสนใจในเรืองเดียวกนั 

เช่น กีฬา ภาพยนตร์ จนเกิดเป็นความสัมพนัธ์กนั ซึงตรงกบัทฤษฎีของ Maslow ทีได้กล่าวถึง
ความตอ้งการการยอมรับทางสังคม 

 

  2.1.5 ขันตอนการพัฒนากลุ่ม (Stages of Group Development)กลุ่มเปรียบเสมือน
สิงมีชีวิต มีวงจรทีแตกต่างกันในแต่ละขันตอน การเข้าใจในแต่ละขันตอนจะทําให้สามารถ        
เลือกจงัหวะในการพฒันากลุ่ม เพือให้เกิดความร่วมมือในการทาํงานให้บรรลุเป้าหมายไดม้ากขึน 

(Greenberg, 2000) 

  ขันที 1 การก่อตัว (Forming Stage) เป็นขันตอนเริมต้นในการเป็นสมาชิกกลุ่ม      
ในขนัตอนนีจะเกิดคาํถามขึนมากมาย เช่น กลุ่มจะให้อะไรบา้ง มีความกงัวลใจ สมาชิกจะให้          
ความสนใจซึงกันและกัน พยายามจะให้กลุ่มยอมรับพฤติกรรม มีการกาํหนดงานและบทบาท     
ของกลุ่ม 

  ขนัที 2 การรวมกลุ่ม (Storming Stage) เป็นขนัตอนทียากทีสุดในการพฒันากลุ่ม 

เกิดความสับสนวุน่วาย เมือมีการรวมตวักนัมกัเกิดคาํถามทีเกียวขอ้งกบัอิทธิพล (Influence) นนัคือ 

ใครควรมีอิทธิพลหรืออํานาจสังการให้กลุ่มทาํอะไรได้ และกลุ่มควรจะรวมตัวกันอย่างไร 

เพือทีจะใหง้านต่าง ๆ สาํเร็จได ้สมาชิกมีความคาดหวงัผลงานของกลุ่มและของตนเอง ในขนัตอนนี 

สมาชิกเริมตน้เขา้ใจซึงกนัและกนั และพยายามจะหาหนทางสู่ความสาํเร็จของกลุ่ม 

  ขนัที 3 ระยะหาปทสัถาน (Norming Stage) ในขนัตอนนีสมาชิกทาํความชัดเจน  
กับบทบาทตนเองและความคาดหวงัจากลุ่ม สมาชิกเปิดเผยตนเองมากขึนการติดต่อสือสาร
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ตรงไปตรงมามีความสําคญัมากขึน การพฒันากลุ่มในขนัตอนนีจะได้ผลดีมาก เพราะสมาชิก        
เริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั มีความชอบพอกนั ทาํใหพ้ฤติกรรมในรูปแบบของความร่วมมือ      
มีมากขึน 

  ขันที 4 ระยะปฏิบัติการ (Performing Stage) เป็นขันตอนทีกลุ่มบรรลุนิติภาวะ 

(Mature)กลุ่มสามารถทีจะทาํงานสลบัซับซ้อนได ้โครงสร้างกลุ่มมีความมนัคง สมาชิกมีแรงจูงใจ
ในการทาํงาน จากเป้าหมายกลุ่ม และประสบผลสาํเร็จ 

  ขนัที 5 ขนัสลายกลุ่ม (Adjourning Stage) เป็นขนัตอนทีกลุ่มบรรลุผลสําเร็จแล้ว 

โดยส่วนมากใช้กบักลุ่มทีตงัขึนชัวคราว เมือผลงานสําเร็จแล้วต่างแยกยา้ยกลบัไปทาํหน้าทีเดิม    
เ มือมีโครงการใหม่ก็สามารถกล ับมารวมต ัวก ับใหม่ได ้อีกจากขันตอนการพฒันากลุ่ม      
ทาํให้สรุปไดว้า่ กลุ่มมีวฎัจกัรในการเกิดกลุ่ม เปรียบเหมือนวงจรชีวิต ซึงในแต่ละกลุ่มจะมีวงจรชีวิต
ทีเหมือนกนั เพียงแต่แตกต่างกนัทีเวลาในแต่ละขนัตอนเท่านนั เนืองจากการทาํงานเป็นการร่วมมือ
ของสมาชิกทีอยูใ่นกลุ่ม การทาํงานโดยยดึหลกัจากผลงานของกลุ่มเพียงอยา่งเดียว อาจทาํให้ผลงานทีได้
ไม่อยู่ในระดบัทีดีทีสุด ทงันีผูน้าํกลุ่มจะตอ้งใช้ดุลพินิจในการพิจารณาภายในกลุ่มของตนเอง 

เหตุทีเป็นเช่นนี เพราะวา่ กลุ่มมีจุดอ่อน ซึงอาจเป็นคุณหรือโทษใหก้บัองคก์ารได ้

  นิตยา เงินประเสริฐศรี (2540) ไดร้ะบุถึงจุดอ่อนของกลุ่มไว ้ดงันีคือ 

  1. กลุ่มใช้แรงผลกัดนัทางสังคม (Social Pressure) ทาํให้สมาชิกเห็นพอ้งตอ้งกนั
กบัทางแกไ้ขปัญหานนั ๆ ซึงอาจไม่ใช่ทางแกปั้ญหาทีดีทีสุด ทงันีเพราะสมาชิกตอ้งการเป็นสมาชิก
ทีดีของกลุ่มและไดรั้บการยอมรับจากกลุ่ม 

  2. สมาชิกทีพดูมากและเสียงดงัอาจเป็นผูก้าํหนดผล (Outcomes) ทีตอ้งการสมาชิก
บางคนอาจมีอิทธิพลครอบงาํกลุ่มใหน้าํทางแกปั้ญหาทีมีคุณภาพตาํมาใช ้

  3. สมาชิกบางคนโตแ้ยง้ให้ไดช้ยัชนะ เพือใหก้ลุ่มยอมรับทางแกปั้ญหาทีตนพอใจ
มากกว่าประโยชน์ ในทางตรงกนัขา้ม ถ้าผูน้าํจาํกัดเวลาของการอภิปราย ย่อมจะทาํให้สมาชิก      
เบือหน่ายและไม่ตอ้งการเขา้ร่วมประชุม จะช่วยเหลือกนัเพือใหไ้ดท้างแกปั้ญหาทีดีทีสุดของกลุ่ม 

  ประโยชน์และจุดอ่อนของกลุ่ม ขึนอยูก่บัความชาํนาญและความสามารถของผูน้าํ 
(นฤมล ปิติทานนัท,์ 2545) 

  1. ส่งเสริมความคิดเห็นทีแตกต่างกนั (Disagreement) ไปในทางสร้างสรรค ์

  2. แกปั้ญหาเรืองความขดัแยง้ เกียวกบัผลประโยชน์ โดยช่วยกลุ่มในการกาํหนด
ผลประโยชน์ของสมาชิก 
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  3. ส่งเสริมใหก้ลุ่มมีความกลา้เสียงและนิยมการเปลียนแปลงใหม่ ๆ 

  4. แน่ใจว่าสมาชิกมีเวลาเพียงพอทีจะเสนอขอ้คิดเห็นทีแตกต่างกนั ซึงจะทาํให้
ความสามารถพิเศษของสมาชิกไดถู้กนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ผูน้าํจาํกดัเวลา
ของการอภิปราย ยอ่มจะทาํใหส้มาชิกเบือหน่ายและไม่ตอ้งการเขา้ร่วมประชุม 

  5. สามารถจูงใจให้สมาชิกทีเชือมนัตนเองและขาดความเชือมนัไดป้ฏิบตัิงาน
อย่างดีทีสุดทังต่อหน้าและลบัหลงัผูอื้น สมาชิกกลุ่มเป็นองค์ประกอบสําคญัของการทาํงาน
เป็นกลุ่ม กลุ่มทีมีสมาชิกมีสมรรถภาพในการทาํงานสูง สมาชิกทีมีคุณภาพ  มีความตังใจดี       
ใหค้วามร่วมมือมีความรับผดิชอบและเสียสละ งานของกลุ่มก็จะดาํเนินไปไดโ้ดยเรียบร้อย ประสบผลสําเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายของกลุ่ม 

 

 2.1.6 บทบาทหน้าทขีองสมาชิกกลุ่ม 

  สมาชิกกลุ่ม หมายถึง ผูร่้วมงานทุกคนทีอยู่ในกลุ่ม หรือทีมงานทีมีเป้าหมาย      
ในการดําเนินการร่วมกัน มีภาระรับผิดชอบร่วมกัน อันจะทาํให้งานสําเร็จตามเป้าหมายนัน                

เพือประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม 

  ทิศนา  แขมณี (2522) ไดแ้บ่งบทบาทของสมาชิกลุ่มออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี 

  1. บทบาทหนา้ทีเกียวกบัการทาํงาน (Task Function) เป็นบทบาทหนา้ทีในส่วนทีเกียวขอ้ง
กบัความสําเร็จของการทาํงาน ทาํให้งานดาํเนินไปไดต้ามขนัตอนดว้ยความเรียบร้อย อนัจะส่งผล
ใหง้านของกลุ่มบรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้

  2. บทบาทหนา้ทีเกียวกบัการรวมกลุ่ม (Maintenance Function) เป็นบทบาทหนา้ที
ในส่วนทีเกียวข้องกับการคงอยู่ของกลุ่ม ทาํ ให้กลุ่มดาํรงคงสภาพอยู่ ไม่แตกแยกกัน สมาชิก          
มีความปรองดองร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานจนสาํเร็จตามเป้าหมายของกลุ่ม ทีกาํหนดไว ้

  3. บทบาทเฉพาะตน  (Self-oriented Function) เป็นบทบาทส่วนตนของสมาชิก    
แต่ละคนซึงอาจส่งผลกระทบต่อการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มได ้คืออาจทาํให้ประสิทธิผลในการทาํงาน
ของกลุ่มลดลง หรือเป็นสาเหตุให้เกิดแตกแยกกนัในหมู่สมาชิกกลุ่ม เมือบทบาทเฉพาะตนนัน
ไม่สอดคลอ้งกบัจดมุ่งหมายของกลุ่ม 

  คุณสมบติัของสมาชิกกลุ่ม (สุนนัทา  เลาหนนัทน์, 2540) 

  1. มีความรับผดิชอบในหนา้ทีของตน และของกลุ่ม 

  2. เป็นผูรู้้จกัฟัง รู้จกัพดู และแสดงความคิดเห็นทีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  17 

 

   

 

  3. เป็นผูที้ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของเพือนสมาชิก 

  4. เคารพมติของกลุ่ม และป้องกนัมิใหเ้บียงเบนมติของกลุ่มออกไปเขา้กบัความคิดเห็น
ของตนเอง 

  5. เป็นผูเ้สียสละ อาสาช่วยทาํงานทุกดา้น 

  6. กลา้แสดงความคิดเห็น 

 

 2.1.7 ปัจจัยทมีีผลต่อความมีประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่ม 

  การบริหารใหก้ลุ่ม หรือทีมงานมีประสิทธิผลขึนอยูก่บั 3 ปัจจยัสาํคญั (ธงชยั สันติวงศ์
, 2540) ดงันีคือ 

  1. ความพยายาม  คือความพยายามของสมาชิกทีจะทุ่มเทให้กับงานของกลุ่ม        
โดยขึนอยูก่บัลกัษณะงานทีออกแบบใหท้า้ทายความสามารถและการใหอิ้สระในการตดัสินใจ 

  2. ทกัษะและความรู้ หมายถึงทกัษะทีเกียวขอ้งกบัการทาํงาน และทกัษะทางสังคม
ทีเกียวกบัการเขา้กบัคนเพือการทาํงาน เป็นสิงทีทาํใหก้ลุ่มรวมพลงักนัทาํงานอยา่งมีประสิทธิผล 

  3. กลยุทธ์ทีใช้แก้ปัญหาหรือประยุกต์ใช้ทาํงาน ถ้ากลุ่มมีการคน้หากลยุทธ์  
ในการแกปั้ญหาหรือพฒันางานให้ดีขึนตลอดเวลา ก่อให้เกิดประสิทธิผลของกลุ่มเสมอ 

  จากปัจจยัขา้งตน้ ทาํให้ทราบวา่การทาํงานของกลุ่มทีมีประสิทธิผล จาํเป็นจะตอ้ง
ให้ความสําค ัญต่อสมาชิกกลุ่ม ทักษะความรู้ทีช่วยให้การสนับสนุนการทาํ  งานแบบกลุ่ม
ให ้มีประสิทธิผล  การสือสารเป็นทักษะทีจําเป็นในการทํางานแบบกลุ่ม เพราะการสือสาร             
เป็นการเริมตน้ทีทาํใหส้มาชิกรู้จกัเป้าหมาย บทบาทหนา้ที และมีเหตุผลหลายประการทีจาํเป็นตอ้งมี
การติดต่อสือสาร 

  สม บูร ณ์  สอนประภา (2537) ก ล่ า วว่ า  การ ติด ต่อ สื อสารขององค์ก า ร 

(Organizational Communication) คือ การแลกเปลียนสารสนเทศและความรู้ในหมู่สมาชิกองค์การ 

เพือให้บรรลุประสิทธิผลและประสิทธิผลขององคก์าร การติดต่อสือสารขององคก์ารมีหลายระดบั 

ไดแ้ก่ ระดบัปัจเจกบุคคลระดบักลุ่ม และระดบัองคก์าร องคก์ารตอ้งมีการติดต่อสือสาร เนืองจาก 

  1. ล กัษณะของอ ุตส าหกรรม  อ ุตสาหกรรมจ อ้ ง เผชิญก บัการแข ่ง ข นั            
และการเปลียนแปลงทาํให้องค์การต้องพฒันาอยู่ตลอดเวลา ในการนี องค์การต้องมีสายใย         
ของการติดต่อสือสาร (Communication Network) ซึงทาํหน้าทีไดอ้ย่างมีประสิทธิผล เมือองค์การ
ตอ้งการครองส่วนแบ่งการตลาด จาํเป็นตอ้งใช้กลยุทธ์ทีเกียวข้องกบัขนัตอนการติดต่อสือสาร     
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ขันการได้สารสนเทศต่าง ๆโดยสังเกตตลาดภายนอก  ศึกษาเงือนไขต่าง ๆ วิเคราะห์กลยุทธ์            
การแข่งขัน และเชือมโยงสารสนเทศทังหมดให้อยู่ในสภาพทีพร้อมจะถูกถ่ายทอดออกไป              
ขนัการแลกเปลียนสารสนเทศมีการส่งสารสนเทศไปยงัผูจ้ดัการทีเกียวขอ้ง 

  2. วฒันธรรมขององค์การ ทุก ๆ องค์การตอ้งมีวฒันธรรม (Culture) ของตนเอง 

วฒันธรรมประกอบด้วยบรรทดัฐาน ทศันคติ ค่านิยม ความเชือ และปรัชญาองค์การ วฒันธรรม       
ทีแตกต่างกนัยอ่มมีการติดต่อสือสารทีแตกต่างกนัดว้ย เช่น องคก์ารทีมีวฒันธรรมเนน้การทาํงานหนกั
และลงทุนมาก ตอ้งการทาํงานเป็นทีม และหวงัผลระยะสันให้ความสําคญักบัตวับุคคลและลูกคา้
การติดต่อสือสารทีเกิดขึนในองคก์ารมีลกัษณะทีทุกคนสัมพนัธ์กนั ไม่มีใครเป็นผูบ้งัคบับญัชา 
  3. ระดบัและเป้าหมายขององคก์าร แบ่งระดบัการบริหารออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

ระดับสูงซึงสนใจในเรืองการพฒันา  สภาพแวดล้อมภายนอก  และจัดทาํกลยุทธ์ขององค์การ 

ระดบักลางเกียวขอ้งกบัการนาํคาํสังของฝ่ายบริหารระดบัสูงมาปฏิบติั และระดบัล่างปฏิบติังาน
เกียวกบัการผลิตสินคา้และบริการขององคก์าร การบริหารในแต่ละระดบัตอ้งใชส้ารสนเทศแตกต่างกนั 

  4. ขนาดขององค์การ เมือองค์การเจริญเติบโต  ผูบ้ริหารตอ้งการสารสนเทศ         
เพิมมากขึนซึงเป็นสารสนเทศเกียวกบัความตอ้งการของลูกคา้ การวจิยัการตลาด การบริหาร 

  5. ความต้องการเป็นอิสระ  ผู ้บริหารมีความต้องการส่วนบุคคลทีจะติดต่อ             
กบัสมาชิกคนอืน ๆ 

  6. คุณภาพของชีวิตงาน ผูป้ฏิบตัิงานทุกคนในองค์การ ตอ้งการมีคุณภาพชีวิต          
ในงาน (Quality of Work Life) มีหลายแนวทางทีนาํมาใชเ้พือปรับปรุงคุณภาพของชีวิตในงาน เช่น          
สิงยอ้นกลับเกียวกบัผลปฏิบติังานของตน การปฏิบติังานทีมีโอกาสติดต่อสือสารกับผูอื้น และ
ส่งเสริมใหมี้ความสัมพนัธ์อยา่งไม่เป็นทางการ 

 

  Greenberg , J. (2000) ไดก้ล่าวถึงกลยุทธ์ในการปรับปรุงการสือสารภายในองคก์าร 

(Strategic for Improving Organizational Communication) ใหมี้ประสิทธิผล ดงันี คือ 

  Encourage Open Feedback ใหค้วามสาํคญัในการสือสารแบบ 2 ทาง เพือใหข้่าวสาร
มีความชดัเจนทงัผูรั้บและผูส่้ง การใชข้อ้มูลอยา่งเปิดเผยช่วยให้องคก์ารสามารถขจดัปัญหาข่าวลือ 
มีหลายองคก์ารประสบผลสาํเร็จจากการใชเ้ทคนิคเหล่านี 

  เทคนิคในการใชข้อ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) 
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  1. 360 degree feedback เป็นระบบทีใช้กับพนักงานทุกระดับในการให้ข้อมูล
ป้อนกลบัรวมทงัลูกคา้และกลุ่ม Suppliers เทคนิคนีไดรั้บความนิยมจากหลายองคก์าร เช่น Hewlett-

Packard, Merck Motorola และ 3M 

  2. Suggestion Systems โปรแกรมนีเป็นการจูงใจให้พนกังานเสนอความคิดทีเป็น
การปรับปรุงการทาํงานให้ดีขึน มีการให้รางวลักบัความคิดทีเป็นประโยชน์และสามารถนาํมาใช้ 
ในองคก์ารได ้มีองคก์ารทีประสบผลสาํเร็จจากการใชเ้ทคนิคนีคือ Kodak 

  3. Corporate Hotlines เชือมต่อโทรศพัทเ์พือถาม ตอบใหก้บัพนกังาน 

  3.1 Use Simple Language ใช้ภาษา ง่าย  ๆ  ธรรมดา  ที เข้า ใจทังผู ้ รับ  ผู ้ส่ ง 

หลีกเลียงการใช้ภาษาสละสลวย ให้ยึดหลกั K.I.S.S.(Keep It Short and Sweet) นนัคือ สันกระชับ
และไพเราะ 

  3.2 Avoid Overload หลีกเลียงการรับสารมากเกินไป และมีการจดัลาํดบั
การสือสาร 

  3.3 Walk the Talk ผูบ้ริหารจะตอ้งหนัพดูคุยกบัพนกังานโดยตรง เพือหลกัเลียง
ข่าวลือหรือการบิดเบือนข่าวสาร การจดัให้มีการสือสารแบบเปิด “my door is always open to you”

เป็นการสร้างสัมพนัธ์อนัดีกบัพนกังาน 

  3.4 Be a Good Listener ทักษะในการฟังเป็นสิงสําคัญทีทําให้การสือสาร            
มีประสิทธิผลมากยงิขึน 

  สรุปไดว้า่ปัจจยัเหล่านี เป็นปัจจยัทีส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลในการทาํงานแบบ
กลุ่ม ถา้ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนจะทาํใหป้ระสิทธิผลของการทาํงานแบบกลุ่มดียงิขึน 

 

 2.1.8 ลกัษณะของกลุ่มงานทมีีประสิทธิผล (Group Effectiveness)  

  กลุ่มจะมีประสิทธิผลเมือ การทาํงานของกลุ่มไดผ้ลดีทงัในแง่ปริมาณและคุณภาพ 

McGragor , D. (1960) ไดศึ้กษาวจิยัเกียวกบัประสิทธิผลในการทาํงาน อธิบายไดด้งัตารางที 1 
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ตารางที 1 เปรียบเทียบลกัษณะของกลุ่มทีมีประสิทธิผลและกลุ่มทีไม่มีประสิทธิผล  

 

กลุ่มทีมีประสิทธิผล กลุ่มทีไม่มีประสิทธิผล 

   1. บรรยากาศในการทาํงานมีลักษณะไม่เป็น
ทางการ มีความสะดวกสบาย และไม่ตึงเครียด 

   1. บรรยากาศแสดงให้ เ ห็นความน่าเบือ  

เฉือยชาและความตึงเครียด 

   2. สมาชิกในกลุ่มทุกคนร่วมอภิปรายถึงปัญหา 
หรืองานของกลุ่ม 

   2. มีบุคคลเพียงสองคนเท่านัน ทีมีอิทธิพล  
ในการอภิปรายปัญหาของกลุ่ม 

   3. สมาชิกทุกคนในกลุ่มยอมรับแผนงาน  
ของกลุ่ม 

    3. สมาชิกแต่ละคนมีความคิดเห็นแตกต่าง
กัน  มี เป้าหมายต่างกัน  จะทํา  ให้เ กิดความ
ขดัแยง้ระหวา่งบุคคลและแผนงานของกลุ่ม 

  4. ส ม า ชิ ก ข อ ง ก ลุ่ ม แ ต่ ล ะ ค น ย อ ม ฟั ง  
ความคิดเห็นซึงกนัและกนั ดงันันแนวความคิด
ต่าง ๆ จึงเป็นทีเปิดเผยในกลุ่ม 

4. แนวความคิดต่าง ๆ สมาชิกมกัจะปฏิเสธและ 

บางครังก็นาํมาถกเถียงกนั แต่ไม่มีขอ้สรุป และ 

สมาชิกบางคนมกัจะพูดโน้มน้าวจิตใจคนอืน  
แต่ไม่ไดแ้กปั้ญหา 

   5. ถ้าสมาชิกบางคนมีข้อขดัแยง้  หรือไม่เห็น
ดว้ยก็จะไม่ทาํตวัเป็นทีต่อตา้น 

5. หัวหน้าพยายามจะปกปิดข้อขัดแย้งหรือ
ความคิดเห็นทีไม่ตรงกัน หากจาํเป็นจะต้อง
เปิดเผยก็จะมีการอภิปรายแลว้ลงมติกนั 

    6. การตดัสินใจทุกอย่าง ส่วนมากจะเป็นมติ
ของสมาชิกเกือบทงัหมด หรือไม่มีใครคดัคา้น 

     6. การตดัสินใจมกัจะเกิดขึนล่วงหนา้ก่อนที 

สถานการณ์ทีแทจ้ริงจะไดรั้บการสาํรวจอยา่ง 

ถูกตอ้ง 

   7. การวิพากษ์วิจารณ์กระทาํกันโดยเปิดเผย 

เพือขจดัอุปสรรคต่าง ๆ 

    7. การวิพ ากษ์วิ จ าร ณ์มักจะทํา ให้ เ กิ ด  
ความละอายหรือเสียหน้า  และก่อให้ เ กิด  
ความตึงเครียด และมกัจะวิจารณ์เรืองส่วนตวั 
จนสมาชิกทนไม่ได ้

   8. สมาชิกทุกคนมีอิสระทีจะแสดงความคิดเห็น
ของตนเองออกมา 

     8. สมาชิกพยายามซ่อนเ ร้นความ รู้ สึก
ส่วนตวัจะไม่ยอมเปิดเผย 
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ตารางที 1 เปรียบเทียบลกัษณะของกลุ่มทีมีประสิทธิผลและกลุ่มทีไม่มีประสิทธิผล(ต่อ) 
 

กลุ่มทีมีประสิทธิผล กลุ่มทีไม่มีประสิทธิผล 

   9. เมือพร้อมทีจะปฏิบติังาน การมอบหมายจะ
กระทาํอยา่งชดัแจง้และเป็นทียอมรับ 

     9. การมอบหมายงานมกัจะคลุมเครือ ไม่มี
ใครรู้หนา้ทีอนัแน่นอนของตนเอง 

    10. จะมีการ ต่อ สู้ เพือแ ก่งแย่งอํานาจกัน  
นอ้ยมากมีบุคคลทาํหนา้ทีควบคุมใหง้านสาํเร็จ 

    10. หวัหนา้จะตอ้งทาํหนา้ทีหวัหนา้อยูเ่สมอ 

ไม่ว่าตนเองจะแข็งแรงหรืออ่อนแอ ก็พยายาม
ทีจะแสดงอาํนาจ 

 

 เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลในการทํา  งานแบบกลุ่ม  ได้มีนักทฤษฎีหลายคน               
ไดท้าํการศึกษาวิจยั แต่เกณฑ์ทีจะนาํมาใชว้ดัประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่มขึนอยูก่บัหลาย ๆ
ปัจจยั การระบุองคป์ระกอบของประสิทธิผลของกลุ่มงานเป็นเรืองยาก ทงันีเนืองมาจากแต่ละองคก์าร
มีสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ขนบธรรมเนียมการปฏิบติั ค่านิยม วฒันธรรมองคก์ารทีแตกต่างกนั 

และความตอ้งการประสิทธิผลจากกลุ่มงานแตกต่างกนั (Scott and Walker, 1995) 

 

  2.1.9  องค์ประกอบทีนําไปสู่ประสิทธิผลในการทํางานแบบกลุ่ม Zander (1994)  
ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการนําไปสู่ผลงานทีความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มอนัจะนําไปสู่
ประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่ม โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ 

  1. ความเขา้ใจในการทาํงานแบบกลุ่ม ไดแ้ก่ ความเขา้ใจตรงกนัในงาน ความเขา้ใจ
ตรงกนัในบทบาท ความเขา้ใจตรงกนัในวธีิทาํงาน กระบวนการทาํงานแบบกลุ่ม ความเขา้ใจตรงกนั
ในการทาํงานแบบกลุ่ม สมาชิกจะตอ้งมีความเขา้ใจตรงกนั ดงัต่อไปนีคือ 

  1.1 เป้าหมาย (Goals) สมาชิกมีความรับผดิชอบในการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย
ร่วมกันแต่สิงสําคัญทีมักจะถูกลืมเสมอ คือ การทีสมาชิกต่างมีเป้าหมายของตนเอง ดังนัน                
จึงจาํเป็นตอ้งระบุให้ชัดเจนถึงเป้าหมายของงานทีจะทาํ  เพือให้สมาชิกภายในกลุ่มได้รับรู้ และ
จดัการวางแผนงานใหถู้กตอ้ง กลุ่มงานทีมีประสิทธิผลจาํเป็นตอ้งดาํเนินการเกียวกบัเป้าหมาย ดงันี 

  จดัการสือสารให้สมาชิกในกลุ่มไดรั้บรู้และเขา้ใจเป้าหมายอย่างชดัเจนและ
ถูกตอ้งตรงกนัซึงการทีสมาชิกภายในกลุ่มเขา้ใจเป้าหมายไม่ตรงกนัแมแ้ต่เพียงเล็กน้อย ก็อาจจะ   
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งสมาชิกในทีมงานได ้
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  พยายามใหส้มาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการตงัเป้าหมาย เพราะวา่ยงิเปิดโอกาส
ใหส้มาชิกในกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการตงัเป้าหมายมากเพียงใด สมาชิกจะยงิรักษาสัญญากบัตนเอง
มากเท่านนัวา่จะตอ้งทาํงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีไดว้างไว ้

  พยายามทาํใหเ้ป้าหมายนนันาํไปปฏิบติัได ้การเขียนเป้าหมายทีดี ควรมีลกัษณะ
ทีสมาชิกสามารถรับรู้ได้ วดัได ้และมีความเฉพาะเจาะจงจนสมาชิกสามารถทีจะรับรู้ไดว้่าบรรลุ
ตามเป้าหมายทีวางไว ้

  และพยายามทีจะจดัให้มีการแลกเปลียนเป้าหมายระหว่างสมาชิกในกลุ่ม     
แต่ละคน ซึงจะมีผลทาํให้สมาชิกคนอืน ๆ ไดรั้บรู้วา่การปฏิบติังานของตนเองนีจะช่วยสนบัสนุน
หรือขดัขวางงานของสมาชิกคนอืน ๆ 

  1.2 บทบาท (Roles) การจดัการเกียวกบับทบาทของสมาชิกในทีมงานเป็นสิงที
ต้องพิจารณาในการพฒันาการทาํงานเป็นกลุ่ม ซึงสิงทีต้องคาํนึงถึงในเรืองทีเกียวกับบทบาท       
ของสมาชิกในกลุ่มมีดงันี 

   ความชัดเจนของบทบาท  กลุ่มงานทีสมาชิกทํางานร่วมกันมานาน ทุกคน        
จะเขา้ใจบทบาทของตนเองและสมาชิกอืน ๆ ไดดี้ แต่ถา้เป็นกลุ่มงานทีตงัขึนใหม่ ทุกคนจะมีปัญหา
ในเรืองนีมากแม้กลุ่มงานทีเคยทาํงานร่วมกันมาสักระยะหนึงก็ตาม ยงัพบว่ามีปัญหาในเรือง
บทบาทเสมอ เพราะสมาชิกจะรับรู้เกียวกบับทบาทของตนเองแตกต่างไปจากสมาชิกคนอืน ๆ      

ซึงความคาดหวงันีมกัไม่ไดเ้ขียนไวใ้นคาํบรรยายลกัษณะของงาน (Job Description) จึงจาํเป็นอยา่งยิง
ทีสมาชิกทุกคนในกลุ่มงานจะตอ้งนาํขึนมาทบทวนเพือใหส้มาชิกทุกคนเขา้ใจตรงกนั 

  ความขดัแยง้ในบทบาท ทีมาของความขดัแยง้มกัจะเกิดจากการทีสมาชิกในกลุ่ม
แสดงบทบาทของตนเองไม่สอดคลอ้งกนั หรือความเขา้ใจเกียวกบับทบาทของตนเองไม่กระจ่างชดั 

ทาํให้เกิดความคาดหวงัแตกต่างกนั โดยทวัไปการทาํความกระจ่างในบทบาทของสมาชิกควรทาํ
เป็นระยะ ๆ เพราะเมือทาํงานร่วมกนัไปนานเขา้ สมาชิกภายในกลุ่มอาจจะสะสมความคาดหวงัใหม่ 
ๆต่อบทบาทของสมาชิกอืน ๆ ได้ นอกจากนีเมือมีสมาชิกใหม่เพิมขึน หรือเปลียนแปลงไป          
กลุ่มงานจาํเป็นตอ้งทาํความกระจ่างเกียวกบับทบาทของสมาชิกแต่ละคนเสมอ เนืองจากสมาชิก
ใหม่มกัไม่เขา้ใจบทบาทของสมาชิกเดิม 

  1.3 กระบวนการทาํงาน (Procedures) กระบวนการในการพฒันาการทาํงาน  
เป็นกลุ่มเพีอให้งานบรรลุเป้าหมายร่วมกนั ควรตอ้งมีการตรวจสอบกระบวนการทาํงาน สิงทีตอ้ง
คาํนึงเกียวขอ้งกบัเรืองของการตดัสินใจ ดงันี 
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  การตดัสินใจ การทาํงานของกลุ่มทุกกลุ่ม มีสิงทีตอ้งคาํนึงถึงเกียวขอ้งกบัเรืองของ
การตดัสินใจดงันี 

  1. ทีมีหนา้ทีรับผดิชอบในการตดัสินใจ 

  2. วธีิดาํเนินการตดัสินใจ 

  3. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของสมาชิกในทีมงาน 

  ข้อควรคาํนึงถึงเหล่านีจะถูกนํามาเป็นหลักในการวางระบบการตดัสินใจ 

เพือใหไ้ดผ้ลการตดัสินใจทีมีคุณภาพและประสิทธิผลสูง จึงพบอยูเ่สมอวา่สมาชิกในกลุ่มต่างไม่ยอม
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ จนกระทงัไม่มีการตดัสินใจในเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึนการสือสาร 

หลักการพืนฐานของการสือสาร เพือให้การทาํงานเป็นกลุ่มทีมีประสิทธิผลคือควรเปิดโอกาส        
ให้สมาชิกภายในทีมงานได้มีการติดต่อสือสารกันได้อย่างอิสระ การทีสมาชิกได้รับรู้ข่าวสาร          
ทีเกียวกบัเรืองภายในกลุ่มงานของตนเอง และเรืองระหวา่งกลุ่มงานกบัสิงแวดลอ้มภายนอก จะทาํให้
เกิดความเขา้ใจในการทาํงานร่วมกนั และยงัเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิผลของงานดว้ย การสือสาร
หรือสือความหมายในการทาํงานร่วมกนันัน กลุ่มงานจาํเป็นต้องตรวจสอบข้อมูล ความเข้าใจ
ตรงกนัในการทาํงานร่วมกนัของสมาชิก ดงัต่อไปนี 

  1. สมาชิกรับฟังซึงกนัและกนั 

  2. สมาชิกมีความเปิดเผยและจริงใจต่อกนั 

  3. หากสมาชิกในกลุ่มรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร หรือมีความเขา้ใจไม่ตรงกนัเกิดขึน
เมือใดตอ้งพยายามปรับความเขา้ใจใหต้รงกนั ไม่พดูลบัหลงั หรือต่างคนต่างเขา้ใจคนละทิศคนละทางกนั
การรับรู้ของสมาชิกในกลุ่มงานทีต่างกนั และไม่ยอมตรวจสอบการรับรู้ซึงกนัและกนัอาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ขึนได้ และถ้าไม่สามารถบริหารความขดัแยง้ให้เกิดประโยชน์ได้ ผลเสียต่างๆ 

จะเกิดกบัประสิทธิผลของงาน และความพึงพอใจของสมาชิกในการทาํงานร่วมกนั 

  2. ทกัษะในการทาํงานแบบกลุ่ม  ได้แก่ การระดมความคิดเห็น  การรับฟัง
ความคิดเห็นการวางแผน การแบ่งงาน การประสานงาน ความร่วมมือและความมุ่งมนัในการทาํงาน 

รวมทงัผูน้าํกบัการพฒันากลุ่ม การทีกลุ่มจะประสบผลสาํเร็จได ้ภายในกลุ่มจะตอ้งมีการประชุมกนั
โดยสมาํเสมอ เทคนิคการประชุม ประกอบดว้ยดงันี คือ 

  2.1 การประชุมปรึกษาหารือ  (Brainstorming) หัวใจสําคญัของการทาํงาน
เป็นกลุ่มหรือทีมเพือใหง้านมีประสิทธิผลขึนอยูก่บัการประชุมปรึกษาหารือปรับปรุงแกไ้ขความคิด
ใหส้มบูรณ์ขึน 
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ภาพที 2 ขนัตอนการใชเ้ทคนิคการระดมสมอง 

ทีมา : A. Zander, Making Groups Effective 2nd ed. (San  Francisco : Jossey Bass,1994), 15. 

 

 จากภาพที 2 สุนันทา เลาหนันทน์ (2540) อธิบายว่า การประชุมปรึกษาหารือ จะต้อง
อาศยัการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงานให้มากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้การแสดง
ความคิดเห็นดงักล่าว เรียกวา่การระดมพลงัสมอง (Brainstorming) โดย Osborn เป็นผูคิ้ดสร้างขึนมา
เพือใช้เป็นเทคนิคในการประชุมทีมีประสิทธิภาพและเป็นเทคนิคทีใช้ในการพฒันาการทาํงาน     
เป็นกลุ่มหรือทีมทีได้ผล พรรณราย (2529) กล่าวว่า การระดมพลังสมอง หมายถึง การประชุม   
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระของสมาชิกกลุ่ม โดยในขนัตน้จะมีการจดบนัทึกรายการทีเป็น
ความคิดเห็นของสมาชิกไวท้งัหมด โดยไม่มีการตีความหมายและไม่มีการประเมินความคิดเห็น
ของสมาชิกทีแสดงออกมาว่าดีหรือไม่ดี จากนันสมาชิกในทีประชุมจะอภิปรายโดยอา้งเหตุผล
ประกอบเพือไดข้อ้สรุปขนัสุดทา้ยของกลุ่ม 

 หลกัการพืนฐานของการปรึกษาหารือโดยการระดมพลงัสมอง มีดงันี 

 1. สมาชิกของกลุ่มหรือทีมงานมีความเข้าใจและยอมรับเป้าหมายการทาํงาน      
ของกลุ่มเป็นอยา่งดี 

 2. สมาชิกของกลุ่มมีทศันคติทีเป็นมิตรต่อกนัและกนั มีการยอมรับนับถือซึงกนั
และกนั และยึดถือประโยชน์ในการสร้างสรรคข์องกลุ่ม รวมทงัมีการสือความเขา้ใจต่อกนัและกนั
ตลอดเวลา 
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 3. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ โดยต้องมีความพืนฐานว่าตนเอง         
มีส่วนร่วมในการสร้างความสําเร็จ หรือความลม้เหลวของกลุ่มงาน ดงันนับรรยากาศในการทาํงาน
จึงควรเป็นบรรยากาศทีสนับสนุนซึงกันและกัน สมาชิกของทีมงานมีความกระตือรือร้นหรือ        
ถูกกระตุน้ใหตื้นตวัตลอดเวลา ทีจะมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือซึงกนัและกนั 

 4. สมาชิกในกลุ่มตระหนกัในความสําคญัของการคิดแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
โดยการพยายามให้ขอ้มูล ให้ขอ้เสนอแนะ หรือให้ขอ้มูลป้อนกลบัในสิงทีจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาการทาํงานเป็นทีมงาน ผูที้ทาํหน้าทีเป็นหัวหน้ากลุ่มอาจเป็นผูที้มีความรู้ด้านวิชาการ      
ทีเกียวขอ้งกบัการทาํงาน หรือรู้จกัเทคนิคการประชุมกลุ่มยอ่ย และมีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี ขณะประชุม
ควรมีการกระตุน้ให้สมาชิกไดมี้ส่วนร่วม มีอิสระทางความคิด ไม่ตอ้งระวงัหรือเกรงว่าจะถูกวิจารณ์
ความคิดเห็นของตน ทาํให้ไม่กลา้ทีจะแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ออกมาไดอ้ยา่งอิสระ การประชุม
ระดมสมองทีมีประสิทธิผล (สุนนัทา เลาหนนัทน์, 2540) 

  1. ควรทาํในกลุ่มขนาดเล็ก ทุกคนตอ้งร่วมเสนอความคิดเห็น 

  2. หา้มวพิากษว์จิารณ์ความคิดของสมาชิกคนอืน 

  3. เสนอความคิดเห็นโดยไม่ตอ้งผดิ กลวัเชย หรือกลวัซาํกบัผูอื้น 

  4. มุ่งปริมาณความคิดก่อน คดัในดา้นคุณภาพควรทาํในภายหลงั 

  5. มุ่งความคิดริเริม 

  6. รวบรวมความคิดเขา้ดว้ยกนั และปรับปรุงใหดี้ขึน 

 การประชุมวิธีระดมสมอง  เป็นวิธีทีนับว่าดีทีสุดในการทาํงานแบบกลุ่มหรือ
ทีมงาน เพราะเป็นการรวบรวมความคิดของหลายคน เพือกลนักรองความคิดทีดีทีสุดไปใชใ้นการทาํงาน
แต่อยา่งไรก็ดี นิตยา เงินประเสริฐศรี (2540) ไดก้ล่าวถึงจุดอ่อนของการใชว้ธีิระดมสมอง ไวด้งันี 

  1. ก่อให้เกิดความเบือหน่าย ซึงการระดมสมองจะน่าตืนเตน้ในระยะแรก หลงัจากนนั
สมาชิกบางคนอาจจะมีกลอุบาย ลดความสนใจลงและไม่เสนอขอ้คิดเห็นใด ๆ อีกเลย 

  2. สมาชิกบางคนมีลกัษณะอวดดี เน้นตนเองเป็นสําคญั (Ego) ทาํให้มีทศันคติ     
ในเชิงลบมีแนวโนม้ทีจะวิจารณ์ขอ้คิดเห็นของคนอืนวา่เป็นสิงทีไร้สาระ และมกัจะให้ความสําคญั
กบัขอ้คิดเห็นของตนเองมากกวา่จะใชค้วามพยายามช่วยเหลือกลุ่ม เพือใหไ้ดข้อ้คิดเห็นทีดีทีสุด 

 3. แสดงขอ้คิดเห็นต่าง ๆ โดยไม่มีจุดมุ่งหมาย ทาํใหเ้สียเวลาและความพยายาม 

 4. สูญเสียเวลา โดยเฉพาะเมือปัญหามีความสลบัซับซ้อน การระดมสมองทาํให้
สูญเสียเวลามาก จนกลุ่มเกิดความรู้สึกคบัขอ้งใจ และลดการแสดงความคิดเห็น 
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  5. ปัญหาในเรืองสถานภาพ ถา้ผูบ้ริหารในระดบัสูงอยู่ในทีประชุมดว้ย อาจเป็น
อุปสรรคทาํใหส้มาชิกไม่กลา้แสดงความคิดเห็น 

 

  2.2 เทคนิค  Nominal Group ซึงจะช่วยในการนํา เสนอและการอภิปราย
ขอ้คิดเห็นของกลุ่มไดอ้ยา่งมีระเบียบและมีประสิทธิผล โดยมีขนัตอนดงันีคือ 

  2.2.1 สมาชิกทุกคนเขียนปัญหาตามความคิดเห็นของตน โดยไม่มีการอภิปราย 

  2.2.2 ในแต่ละรอบ  สมาชิกจะเสนอข้อคิดเ ห็น  1 ข้อต่อกลุ่ม  โดยไม่ มี                
การอภิปรายในขนัตอนนีมีการเสนอขอ้คิดเห็นหลาย ๆ รอบเท่าทีจาํเป็น เพือแสดงขอ้คิดเห็นทงัหมด 

  2.2.3 รวบรวมขอ้คิดเห็นทงัหมดไวบ้นกระดาน 

  2.2.4 สมาชิกอภิปรายทีละคนเกียวกบัขอ้ดีและขอ้เสียของขอ้คิดเห็นแต่ละขอ้ 

  2.2.5 กลุ่มออกเสียงลงมติในขอ้คิดเห็นทงัหมด ขอ้คิดเห็นทีไดรั้บการออกเสียง        
ลงมติมากทีสุดจะเป็นทางเลือกของกลุ่มภาวะผูน้ํา พฤติกรรมการนาํทีมของผูน้ําในการทาํงาน     
เป็นสิงทีมีผลกระทบต่องาน และกลุ่มเป็นอย่างมาก (Blake and Mouton, 1987) ทังการสือสาร
ภายในกลุ่ม การตดัสินใจและกระบวนการทาํงานต่าง ๆ ของกลุ่มงาน สิงทีตอ้งคาํนึงถึงอย่างมาก  
ในการพฒันาทีมหรือกลุ่มงาน คือ ผูน้าํทีมีลกัษณะเผด็จการอาจประสบผลสาํเร็จในการทาํงาน หรือ
ผูน้าํทีมีลกัษณะชอบให้สมาชิกในทีมหรือกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจก็อาจประสบผลสําเร็จ
ไดม้ากเช่นกนั แต่ในทีนี ประเด็นสําคญัขึนกบัพฤติกรรมของผูน้าํวา่ตอ้งอยูใ่นสภาพทีพร้อมเสมอ 
ทีจะรับฟังขอ้มูลยอ้นกลบัจากสมาชิกภายในกลุ่ม พฤติกรรมการนาํของผูน้าํมีส่วนทงัในการสนบัสนุน 

หรือขดัขวางต่อการทาํงานของกลุ่มงาน เพือจะได้ปรับปรุงและเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูน้าํ    

ใหก้ลุ่มสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 

  2.3 เทคนิค  Computer Mediated Brainstorming Groups เป็นการประชุมโดย
ผ่านคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่มสามารถพิมพ์ความคิดเห็นของตนเองในขณะทีมีความคิดเห็น    
ของสมาชิกคนอืนกาํลงัพิมพอ์ยูใ่นส่วนอืนของหนา้คอมพิวเตอร์ รูปแบบการประชุมในลกัษณะนี      
เป็นการหลีกเลียงการเผชิญหนา้กนั (Face to Face) และ Berkowitz (1964) พบวา่เทคนิค Computer 

Mediated Brainstorming Groups เป็นการประชุมทีมีประสิทธิผลมากกว่าการใช้วิธี Brainstorming 

เพราะสมาชิกในกลุ่มทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเสรี 
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  3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน (Relationship) การทาํงาน
เป็นกลุ่มหรือทีมจะบรรลุผลสําเร็จได้ จาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือซึงกันและกันของสมาชิก       
ในกลุ่ม เมือทาํงานร่วมกนันานเขา้มกัจะไม่ค่อยอยากทาํงานร่วมกนั จึงจาํเป็นอยา่งมากทีจะตอ้ง
หาวิธีการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เพือให้เกิดความร่วมมือกันทาํงานให้เกิด  
ผลสาํเร็จ ปัญหาความร่วมมือกนัทาํงานของสมาชิกในกลุ่มอาจจะมาจากปัจจยัต่าง ๆ ดงันี 

  3.1 ความไวว้างใจ สมาชิกทีมารวมกนัเป็นกลุ่มเพือทาํงานร่วมกนั จาํเป็นตอ้ง 
มีความไวว้างใจซึงกนัและกนั ไม่ดูถูกซึงกนัและกนั ยอมรับในความสามารถและคุณค่าของสมาชิก
ในกลุ่ม โดยเฉพาะผูที้เป็นหัวหน้ากลุ่มควรให้ความไวว้างใจสมาชิกในกลุ่ม วา่สามารถจะทาํงาน
ตามทีตกลงใจร่วมกนัได ้และหากมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึน ก็จะสามารถช่วยกนัขจดัได ้

  3.2 การเสียสละในการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มหรือทีม บางครังสมาชิกบางคน
จาํเป็นตอ้งเสียสละเพือส่วนรวมบา้ง เช่น การสละแรงกาย การมีงานมากขึน หรือบางครังก็ตอ้ง 

เสียสละเงินทองเพือเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีทีจาํเป็น การให้ผลตอบแทนเป็นกลุ่มมิใช่รายบุคคล      

เมือทาํงานร่วมกนัเสร็จแลว้ผลตอบแทนทีไดค้วรใหแ้ก่กลุ่ม มิใช่ใหแ้ก่ผูห้นึงผูใ้ดโดยเฉพาะ 

  3.3 การสร้างค่านิยมในการทาํงานร่วมกนั เพือให้เกิดความพึงพอใจในกลุ่ม 

การปลูกฝังค่านิยมดงักล่าวนี กระทาํไดด้ว้ยการให้ผูน้าํเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุน มีการกระจายงาน 

และกระจายความรับผดิชอบใหแ้ก่สมาชิกแต่ละคนเพือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ฉะนนัจากทฤษฎี 

Zander ทาํให้ทราบวา่การพฒันาการทาํงานเป็นกลุ่มหรือทีมใด ๆ ก็ตาม ถา้พบวา่ปัจจยัดา้นใดดา้นหนึง
ขาดประสิทธิภาพ อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของงาน ปัจจยัดงักล่าวจึงถือเป็นเครืองมือในการ
พฒันาการทาํงานเป็นกลุ่มหรือทีม ใหมี้ประสิทธิผล 

 

  2.1.10 สรุป 

  วิธีการหนึงทีเป็นการทดสอบการบริหารองค์การทีดี  คือ การดูแลความสามารถ  
ในการจดัการองค์การ (Organize) และการใช้ทรัพยากรทีหาได้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์  และ
รักษาระดบัการปฏิบติังานทีมีประสิทธิผลไวใ้หไ้ด้ สิงสาํคญัในทีนีคือ ประสิทธิผล (Effectiveness)       
ซึงเป็นทียอมรับกับอย่างกว้างขวางว่า  แนวความคิดเรืองประสิทธิผลคือตัวการทีจะเป็น                  
เครืองตดัสินใจขนัสุดทา้ยว่า การบริหารและองค์การประสบความสําเร็จ  (ภรณี, 2529) องค์การ       
ทีมีประสิทธิผล จาํเป็นทีจะต้องมีพนักงานอันได้แก่  ผูบ้ริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทีมี
ความสามารถทํางานได้อย่ า ง มีประสิท ธิผล  อัน เ ป็นพืนฐานทีสํ าคัญทีทํา ให้องค์การ                      
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ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายทีได้ตังไว้ และสามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิผล  คือ ผลของ         
การทํางานทีคาดหวังไว้ ซึงการวัดความมีประสิทธิผลขององค์การเป็นการนําเอาผลงาน                 
ตามเป้าหมายทีองคก์ารตงัไวห้รือผลสาํเร็จทีคาดหวงั เอาไวม้าพิจารณาวา่เป้าหมายประสบผลสาํเร็จ
หรือไม่ เป้าหมายมีความเหมาะสมเพียงใด โดยทีมีการใช้ทรัพยากรอนัจาํกดัอย่างประหยดั และ
สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มทงัภายในและนอกองคก์าร ตลอดจนมีความสามารถบูรณาการ
ผสมผสานการคงสภาพขององคก์ารใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงาน 

 โดยการศึกษาครังนีไดน้าํแนวคิดองคป์ระกอบทีนาํไปสู่ประสิทธิผลในการปฏิบติัทาํงาน
แบบกลุ่มของ Zander, A. (1994) คือ . ความเขา้ใจการทาํงานแบบกลุ่ม . ทกัษะในการทาํงาน  
แบบกลุ่ม  .ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน 

 

 2.2   แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 

 องค์การแห่งการเรียนรู้(learning organization) เป็นแนวคิดหรือปรัชญาในการพฒันา
องค์การรูปแบบหนึงทีสามารถนาํองค์การไปสู่ความสําเร็จท่ามกลางกระแสการแข่งขนัของโลก   
ในยุคโลกาภิวตัน์ทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนืองของเทคโนโลยี ดงันันองค์การ          
ทีจะอยู่รอดและสามารถแข่งขนัได้จะต้องเป็นองค์การทีสร้างความสามารถของพนักงานให้มี       
การเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเนืองทวัทงัองคก์าร นนัก็คือการสร้างองค์การไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(ปัญญา อศัวกุลประดิษฐ,์ 2544 : 13)  

ดังนันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงดังกล่าวด้วย                
การฝึกอบรมในรูปแบบและวธีิการต่าง ๆ แต่เพียงอยา่งเดียวคงไม่พอและไม่ทนัต่อการเปลียนแปลง    
อีกต่อไปแล้ว โดยเฉพาะจากแนวคิดแบบเดิมทีส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรตามนโยบาย         
ขององค์การ และเพือแกปั้ญหาการปฏิบติังานดว้ยการฝึกอบรมเป็นครังคราวกาํลงัถูกแนวคิดใหม่
ของการพฒันาทรัพยากรมนุษยที์ยงัยืน ด้วยการพฒันาองค์การให้เป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” 

(Learning Organization หรือ LO ) เขา้มาแทนที 

 ทีมาของแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เริมจากผลงานการเขียน   
ทีเสนอแนวความคิดต่างๆของ Chris Argyris ศาสตราจารยด์า้นจิตวิทยา ทีสอนดา้นการศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ของมหาวทิยาลยัฮาวาร์ด   ดงัจะเห็นไดจ้ากผลงานทีเขาเขียนร่วมกบัศาสตราจารย์
ด้านปรัชญา  Donald Schon แห่งMIT ในปี  1978 ซึ ง ถือว่ า เ ป็นตํารา เ ล่มแรกของ  Learning  
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Organization ซึงในระยะเริมแรกนัน ปรมาจารยท์งัสองท่านได้ใช้คาํว่า “การเรียนรู้เชิงองค์การ”   

(organizational learning หรือ  OL) ซึงอาจจะมุ่งหมายถึง  การเรียนรู้ของคนทังหลายทีเกิดขึน             
ในองค์การ ซึงArgyris เป็นผูที้สนใจศึกษาดา้นการเรียนรู้ของบุคคลในองค์การมากกว่า 40 ปีแล้ว
นอกจากนีเขายงัแสดงความยินดีทีผูค้นให้ความสนใจกบัแนวคิดนี แต่ก็วิตกวา่หากแนวคิดนีไม่ได้
รับการใส่ใจแลว้  ก็จะกลายเป็นแนวคิดทีมีคนนิยมในระยะเวลาสัน ๆ เท่านนั(วรีะวฒัน์ ปันนิตามยั, 

2540 : 17-18)  
 ส่วนคาํวา่ “องคก์ารแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) เกิดขึนครังแรกในหนงัสือ
ที Hayes เป็นบรรณาธิการ และได้ทาํการเผยแพร่ในประเทศอเมริกา และในหนังสือที Peddler     
เป็นบรรณาธิการนันได้เผยแพร่ในประเทศองักฤษเมือปี 1988 ซึงต่อมาบุคคลผูมี้บทบาทสําคญั     
ในการสร้างความเข้าใจเกียวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ และได้เขียนผลงานออกเผยแพร่                    
จนเป็นทียอมรับกนัจนถึงปัจจุบนัก็คือ Peter ,M. S.ในหนังสือชือ The fifth discipline : the art and 

practice of the learning organization (1990) โดยหนัง สือ เ ล่ม นี  Senge ได้ใช้ค ําว่ า  Learning 

Organization แทนคําว่า  Organizational Learning ซึงเป็นหนังสือทีกล่าวถึงหลักการพืนฐาน              

5 ประการ  ทีจะนําไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นลักษณะในเชิงทฤษฎี  ต่อมา Senge จึงได้        
ออกหนงัสือในเชิงปฏิบติัการ เกียวกบัหลกัการพืนฐาน 5 ประการนีในชือ The fifth discipline field 

book : strategies and tools for building a learning organization  เพือให้ข้อแนะนําและแนวทาง         
ทีสนบัสนุน และ ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัในองคก์าร  

 ปัจจุบนั พบว่า  มีหนังสือและงานวิจยัเกียวกบัเรือง “องค์การแห่งการเรียนรู้” เกิดขึน
มากมาย ซึงแสดงใหเ้ห็นวา่ แนวโนม้ขา้งหนา้เรืองขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ จะเป็นเรืองทีมีความสาํคญั
เป็นอย่างมาก  ซึงจากการสํารวจและนําเสนอโดยสมาคมการฝึกอบรมและการพัฒนาแห่ง
สหรัฐอเมริกา ในปี 1995 (The American Society of Training and Development : ASTD) พบวา่ 94 

เปอร์เซ็นตข์องผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดเป็นตน้วา่ การสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึนใน
องคก์าร เป็นสิงทีมีความสําคญัเป็นอยา่งยิง และจากการสํารวจบริษทัในประเทศเยอรมนัประมาณ 

200 แห่ง ในปี 1996 พบวา่ 90 เปอร์เซ็นต ์เห็นวา่องคก์ารควรมีการเปลียนไปเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
เช่นกนั (ปัญญา อศัวกุลประดิษฐ,์ 2544 : 8) 
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 2.2.1   ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้  
 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การ       

โดยเน้นการพฒันาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผูน้ําในองค์การ  (Leadership) และการเรียนรู้
ร่วมกัน ของคนในองค์การ (Team Learning) เพือให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลียนองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ และทกัษะร่วมกนั และพฒันาองค์การอย่างต่อเนืองทนัต่อสภาวะการเปลียนแปลง
และการแข่งขนั ซึงการมีองค์การแห่งการเรียนรู้นีจะทาํให้องค์การและบุคลากรมีกระบวนการ
ทาํงานทีมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบติังานทีมีประสิทธิผล 

ความหมายของคาํวา่  “องคก์ารแห่งการเรียนรู้” ทีปรากฏอยูใ่นขณะนีมาจากนกัวิชาการ
หลายท่านซึงอาจจะมีมุมมองทีแตกต่างกันออกไป แต่โดยภาพรวมแล้วทุกคนต่างมองภาพ
ความสําเร็จเป็นภาพเดียวกนั คือ ตอ้งการเห็นบุคลากรทุกระดบัในองค์การเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั 

เพือนาํไปสู่การพฒันาทียงัยนื ซึงผูศึ้กษาไดร้วบรวมไวด้งันี 

Peter,M.S กล่าวไวว้่า เป็นองค์การทีซึงคนในองค์การได้ขยายขอบเขตความสามารถ    
ของตนอยา่งต่อเนือง ทงัในระดบับุคคลระดบักลุ่มและระดบัองค์การเพือนาํไปสู่จุดหมายทีบุคคล        
ในระดบัต่าง ๆ ตอ้งการอย่างแทจ้ริง เกิดมีความคิดใหม่ๆและการแตกแขนงของความคิดได้รับ   
การยอมรับเอาใจใส่และเป็นองคก์ารทีซึงบุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเนือง ในเรืองของวิธีการทีจะเรียนรู้
ไปดว้ยกนัทงัองคก์าร (Peter, M.S. ,1990 : 1) 

 Pedler, Burgoyne และ Boydell ไดใ้ห้ความหมายของ “องค์การแห่งการเรียนรู้” ว่าเป็น
องค์การทีเอืออาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่สมาชิกทุกคน และมีการปรับเปลียนตวัเอง
อยา่งต่อเนือง โดยตอ้งสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ทีมีลกัษณะเอือและกระตุน้ให้ทุกคนไดเ้รียนรู้
ร่วมกนั (Pedler, M., Burgoyne, J., & Boydell, 1991: 1-2) 

 Garvin ไดใ้ห้ความหมายของ “องคก์ารแห่งการเรียนรู้” วา่เป็นองคก์ารทีมีทกัษะในการสร้าง 
การไดม้า และการถ่ายโอนความรู้ และการนาํไปปรับเปลียนพฤติกรรม เพือสะทอ้นถึงความรู้ และ
ความเขา้ใจใหม่ ๆ (Garvin, 1993: 78-91) 
 Watkins และ Marsick ได้ให้ความหมายของ “องค์การแห่งการเรียนรู้” ว่าเป็นองค์การ    
ทีใชค้นในการสร้างความเป็นเลิศใหแ้ก่องคก์าร ขณะเดียวกนัก็ใชอ้งคก์ารในการสร้างความเป็นเลิศ
ให้แก่คน โดยใช้การเรียนรู้เป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์ทีมีลกัษณะต่อเนืองและบูรณาการเขา้กบั
การทาํงานและมีการกระจายอาํนาจให้แก่คนในองค์การ เพือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ และ       
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การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม รวมทงัมีการเชือมโยงการพึงพาทงัในระดบับุคคลองค์การ และชุมชน 

(Watkins, and Marsick, 1993 : 11) 

 Kim ไดใ้ห้ความหมายของ “องคก์ารแห่งการเรียนรู้” วา่เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีจะช่วย
เพิมพูนทกัษะความสามารถของสมาชิกในองค์การเพือนาํองคก์ารไปสู่การปฏิบติัทีมีประสิทธิผล 

(Kim, D.H., 1993 : 43) 

 Smith, Ross, Roberts และ Kleiner  สรุปว่า “องค์การแห่งการเรียนรู้” เป็นกระบวนการ
ในการทดสอบประสบการณ์อย่างต่อเนือง และปรับเปลียนประสบการณ์เหล่านัน ให้กลายเป็น   
องค์ความรู้ทีเอือประโยชน์ให้แก่องค์การ โดยเป็นการตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายหลักทีองค์การ     
วางไว ้(Smith, Ross, Roberts and Kleiner,1994 : 49) 

 Dixon ได้สรุปนัยร่วมกันของนิยามต่างๆ ของ “องค์การแห่งการเรียนรู้” ได้ว่านิยาม
เหล่านีต่างก็เชือว่าการมีความรู้ทีเพิมขึนจะนําไปสู่การปฏิบติังานทีดีขึน คุณภาพทกัษะความรู้         
ทีพนกังานมี จะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์าร ทาํใหไ้ดข้อ้มูลข่าวสาร
ทีดี ทีถูกต้องเชือถือได้มากขึนในการปฏิบัติงาน แนวคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้ ยงัให้
ความสําคญัของระบบเปิด ทีองค์การมีความสัมพนัธ์กบัภาวะแวดล้อม องค์การตอ้งปรับเปลียน   
เพือความเจริญก้าวหน้า ปรับตัวต่อการเปลียนแปลงการแข่งขนัต่างๆ ให้ได้ องค์การในฐานะ         
นิติบุคคลตอ้งมีการเรียนรู้โดยผ่านทีม องค์การแห่งการเรียนรู้ยงัให้ความสําคญักบัการแบ่งปัน
ความคิดร่วมกัน มีความเชือ ความเข้าใจ ความเห็นร่วมกัน ทีต้องมีการสืบค้น ตรวจสอบและ      
ขยายความคิดความเชือเหล่านีอยูเ่ป็นนิจ เพือเกือหนุนการปฏิบติัการขององคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพ
ยิงขึน องค์การแห่งการเรียนรู้ ยงัเป็นการเปลียนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change) คาดคะเน        
ต่อกระแสของความเปลียนแปลงไดท้นัการ มีการตรวจสอบความผิดพลาด ปรับแกไ้ขอยู่เป็นนิจ 
(Dixon, 1994 : 136) 

 Marquardt และ Reynolds ไดใ้หค้วามหมายของ “องคก์ารแห่งการเรียนรู้” วา่เป็นองคก์าร
ทีมีบรรยากาศ ทีกระตุน้การเรียนรู้ของบุคคล และ กลุ่มให้เกิดขึนอยา่งรวดเร็ว โดยใชก้ระบวนการคิด 

วิพากษ์วิจารณ์ เพือความเข้าใจในสิงทีเกิดขึน มีวิธีการเรียนรู้ทีเป็นพลวตั โดยอาศยัการเรียนรู้      

การจัดการ และการใช้ความรู้เป็นเครืองมือไปสู่ความสําเร็จ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยี               
ทีทนัสมยั (Marquardt & Reynolds, 1994 : 29) 
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 David Garvin’s ไดใ้หค้วามหมายขององคก์ารแห่งการเรียนรู้คือ  “องคก์ารแห่งการเรียนรู้
เป็นองคก์รทีมีทกัษะในการสร้างสรรค,์ การไดม้าซึงความรู้  และการส่งผา่นความรู้  และการปรับพฤติกรรม
องคก์ารเพือสะทอ้นความรู้ใหม่ใหเ้กิดการหยงัรู้” (David Garvin’s, 1993 : 261)  
 Dixon กล่าวว่า “organizational learning” เป็นความตงัใจทีจะใชก้ระบวนการการเรียนรู้
ในระดบับุคคล กลุ่ม และระบบ เพือใหมี้การปรับเปลียนองคก์ารอยา่งต่อเนือง ในทิศทางทีจะช่วยเพิม
ความพึงพอใจใหก้บัผูที้เกียวขอ้งทุกคน (Dixon, 1999 : 79) 

 Kreitner&Kinicki ให้ความหมายว่าเป็นองค์การทีมุ่งสร้าง จดัหาและกระจายความรู้      
มุ่งทีจะต่อยอดของความรู้ใหเ้กิดขึนใหม่ตลอดเวลา (Kreitner&Kinicki, 2001 : 676)  

 วิศิษฐ์ ชูวงษ ์ไดส้รุปวา่ “องคก์ารแห่งการเรียนรู้” คือ องค์การทีมีความโดดเด่นทางดา้น
การเรียนรู้ในระดับทีสูงเป็นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบต่อเนือง และการเรียนรู้นันเป็นไปโดย    
พร้อมเพรียงกนัทงัองคก์าร (วศิิษฐ ์ชูวงษ,์ 2540 : 40) 
 จาํเรียง  วยัวฒัน์  และเบ็ญจมา  อาํพนัธ์ุ  ได้กล่าวว่า องค์การเรียนรู้  เป็นองค์การทีมี            
การมุ่งเน้นในการกระตุน้ เร่งเร้า และจูงใจ ให้สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้น ทีจะเรียนรู้ และ
พฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา เพือขยายศกัยภาพของตนเองและขององคก์ารในการทีจะลงมือปฏิบติั
ภารกิจนานัปการให้สําเร็จลุล่วง โดยอาศยัรูปแบบของการทาํงานเป็นทีม  และการเรียนรู้ร่วมกนั 

ตลอดจนมีความคิดความเขา้ใจเชิงระบบ ทีจะประสานกนั เพือให้เกิดเป็นความไดเ้ปรียบทียงัยืน   
ต่อการแข่งขนั ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ตลอดไป (จาํเรียง วยัวฒัน์ และเบ็ญจมาศ อาํพนัธ์ุ , 

2540 : 11) 

 เดชน์ เทียมรัตน์ และ กานสุดา มาฆะศิรานนท์ ได้สรุปว่าองค์การเรียนรู้ เป็นองค์การ       
ทีมีการมุ่งเนน้ในการกระตุน้ เร่งเร้าและจูงใจ ใหส้มาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้น ทีจะเรียนรู้ และ
พฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา เพือขยายศกัยภาพของตนเองและขององคก์าร ในการทีจะลงมือปฏิบติั
ภารกิจนานปัการให้สําเร็จลุล่วง โดยอาศยัรูปแบบของ การทาํงานเป็นทีม และ การเรียนรู้ร่วมกนั
ตลอดจน มีความคิดความเขา้ใจเชิงระบบ ทีจะประสานกนั เพือให้เกิดเป็นความไดเ้ปรียบทียงัยืน  
ต่อการแข่งขนัท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ตลอดไป (เดชน์ เทียมรัตน์ และ กานสุดา มาฆะศิรานนท์, 
2545: 11) 

 ลกัษณา  หมืนจกัร ไดส้รุปจากแนวความคิดของ Marquardt  ว่า องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

(Learning Organization) มีความหมายอย่างเป็นระบบว่า เป็นองค์การทีซึงเรียนรู้ในด้านต่างๆ     
อย่างเต็มสมรรถนะ สังสมการเรียนรู้และปรับเปลียนองค์การอย่างต่อเนือง ดว้ยการแกไ้ข จดัการ
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และใช้ความรู้เพือความสําเร็จขององค์การ  เป็นองค์การทีเพิมอาํนาจให้บุคลากรเพือเรียนรู้               
ทงัจากภายในและภายนอกองคก์ารเช่นเดียวกบัการทาํงาน และใชเ้ทคโนโลยเีพือใหเ้กิดผลดีทงัดา้น
การเรียนรู้และการเพิมผลิตภาพ ซึงในทศวรรษนีเราจะพบว่า องค์การทีตอ้งการจะพฒันาตนเอง    
ให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ต่างก็ใหค้วามสําคญัและความสนใจในการจดัตงั
และส่งเสริมการดาํเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์ประกอบ      
ทีสําคญัของการส่งเสริมการพฒันาบุคลากรในองค์การอย่างไดผ้ลดีทีสุดและสินเปลืองค่าใช้จ่าย
นอ้ยทีสุด (ลกัษณา หมืนจกัร, 2540 : 119) 
 ดงันัน สรุปความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ได้ว่า เป็นองค์การทีมีบรรยากาศ         
ทีเอือให้บุคลากร กลุ่ม/ทีมในองค์การ ไดพ้ฒันาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนือง สนบัสนุน
ความคิดสร้างสรรค์ มีการแลกเปลียนแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ทงัภายในและภายนอกองค์การ   
มีพลงัร่วมในการทาํงานและการแกไ้ขปัญหาขององค์การ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีระบบ
จดัการความรู้รวมทงัประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพือการเรียนรู้และการทาํงานไดอ้ย่างเหมาะสม ทงันี    

ผูว้ิจยัไดน้าํมาประยุกตใ์ชง้านวิจยัในครังเนืองนี เนืองเขา้ราชการตาํรวจกองปราบปรามการคา้มนุษย์
และองคก์ารจะมีศกัยภาพในการเตรียมความพร้อมและปรับตวัให้เท่าทนัต่อกระแสความเปลียนแปลง
รวมทงัสามารถนาํพาองคก์ารใหอ้ยูร่อดและเจริญเติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 .2.    แนวคิดเกยีวกบัองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 การรวบรวมแนวคิดเกียวกับเรืองขององค์การแห่งการเรียนรู้  จากนักวิชาการต่าง ๆ    
โดยสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 แนวคิด ดงันี 

 Peters  ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของแนวคิดเรืององค์การแห่งการเรียนรู้ออกเป็น 5 ประการ 

(the fifth discipline) ทีจะผลกัดนัและสนบัสนุนใหเ้กิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Peters, M.S., 1990) 

 Pedler, M. ; Burgoyne , J.G. and Boydell,T.   องค์ประกอบของการเป็นองค์การหรือ
บริษัทแห่งการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ของบริษทัแห่งการเรียนรู้ (The Learning Company) 

Pedler, M. ; Burgoyne , J.G. and Boydell,T., 1991)    

 Michael, J. M.(1991)  แนวคิดในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ซึงแบ่งออกเป็น            
 ระบบย่อย แนวคิดทงั 3 จะสนบัสนุนการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ทงัสิน โดยมีรายละเอียดแต่ละ
แนวคิดดงัต่อไปนี 
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 แนวคิดหลกัการพนืฐาน 5 ประการ (The Fifth Discipline) ของ Senge 

 แนวคิดทีสําคญัขององค์การแห่งการเรียนรู้ของ Senge ให้ความสําคญักบัความสามารถ
ในการเรียนรู้ทีเร็วกว่าคู่แข่งขนั ซึงความสามารถขอ้นีถือว่าเป็นขอ้ได้เปรียบทางธุรกิจทียงัยืน 

(Sustainable Competitive) โดยการเรียนรู้จะตอ้งเป็นการเรียนรู้ทีเต็มเปียม(Learningful) ของทุกคน
และทุกระดบัในองคก์าร โดยถือวา่คนทุกคนมีธรรมชาติของการเป็นผูเ้รียนรู้ (learners) มีธรรมชาติ
ทีจะเรียนรู้ และรักทีจะเรียนรู้เพือแสวงหาสิงทีดีให้แก่ชีวิตนอกจากนนั Senge ยงัไดเ้สนอแนวทาง
ในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักการพืนฐานหรือการฝึกฝน 5 ประการ ทีเรียกว่า         
The Fifth Discipline จะ เ ป็นพืนฐานหลักของความ เข้า ใจ เ รืององค์การแห่งการ เ รียน รู้                    

แนวคิดดงักล่าวทีจะผลกัดนัและสนับสนุนให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ขึนไดน้ันมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี(วรีะวฒัน์ ปันนิตามยั, 2544 : 35) 
 1.  ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) 
 บุคคลหรือสมาชิกขององค์การเป็นรากฐานขององค์การแห่งการเรียนรู้ คนทีมีระดับ  
ความเชียวชาญเป็นพิเศษจะสามารถขยายความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทีต้องการ
ได ้อย ่าง ต่อเนือง ดังนันลักษณะการเรียนรู้ของคนในองค์การจะสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้        
ขององคก์ารไดน้นั สมาชิกองคก์ารแห่งการเรียนรู้จะตอ้งมีคุณลกัษณะทีสําคญั Human Mastery  คือ 

การเป็นนายของตวัเอง ในการควบคุมจิตใจ พฤติกรรมของตวัเอง เป็นคนทีรู้เห็นเรียนรู้อยู่เรือย ๆ 

ยอมรับความเป็นจริง ไม่ยึดมนัติดมนั เปลียนไปตามโลก มีการเจริญเติบโตทางจิตใจ สมาชิก
องคก์ารทีมีกรอบของการมีความเชียวชาญเป็นพิเศษของบุคคล (Personal Mastery) นนั สมาชิกทุกคน
จะมีความกระตือรือร้นสนใจและใฝ่หาทีจะเรียนรู้สิงใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีความปรารถนาทีเรียนรู้     
เพือเพิมศักยภาพของตนมุ่งสู่ จุดมุ่งหมายและความสําเร็จทีได้กาํหนดไว  ้การพฒันาให้คน  
มีความเชียวชาญเป็นพิเศษของบุคคล   ถือว่าเป็นมิติทีตอ้งการฝึกฝนเพือสร้างวินัยแห่งมุมมอง
อย ่าง ต่อเนืองบนพืนฐานของความต้องการทีแท้จริง  ความเชียวชาญเป็นพิเศษของบุคคล                    
มีองคป์ระกอบพืนฐาน คือ 

 1.1 วสิัยทศัน์ส่วนบุคคล (Personal Vision) 

 1.2 การจดัการกบัความตึงเครียดอยา่งสร้างสรรค ์(Holding Creative Tension) 

 1.3 การเรียนรู้โดยใชจิ้ตใตส้าํนึก (Subconscious) 

 การมีความเชียวชาญเป็นพิเศษของบุคคล   (Personal Mastery)  ถือเป็นองค์ประกอบ        
ทีเป็นเสมือนเสาหลักขององค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิผลอย่างยิงต่อการพฒันาศกัยภาพและ
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ความสามารถในการเรียนรู้ของคนในองค์การและถือเป็นพืนฐานสําคญัทีควรจะใช้ในการพฒันา
ชีวิตของตนเอง ดงันันในองค์ประกอบด้านบุคคลมีการพฒันาให้คนมีความเชียวชาญเป็นพิเศษ   
ของบุคคล จึงเป็นการสร้างทรัพยากรทีมีพืนฐานทีดีกวา่ใหแ้ก่องคก์าร 

 

 2.  แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models) 

 เป็นความคิดความเขา้ใจของคนทีมีต่อหน่วยงานต่อองค์การ และต่อธุรกิจของตนเอง     
ซึงความคิดของคนนนัเป็นสิงสําคญัและมีอิทธิพลอยา่งยิงต่อพฤติกรรมของคน แบบแผนทางจิตใจ
ในการอธิบายหรือแม้แต่จินตนาการสิงต่าง  ๆ  ทีมีอิทธิพลมาจากความคิดในองค์การทีมี                     
สายการบงัคบับญัชามากมาย ทงัในแนวตงัและแนวนอน ทาํให้แต่ละคนรับรู้และเขา้ใจโลกในองค์การ
และงานทีทาํอยู่เพียงอย่างเดียว โดยไม่สามารถเชือมโยงตาํแหน่งทีตนอยู่กบัภาพรวมทงัหมดได้    
ซึงหมายถึงการจาํกดัความรับผิดชอบทงัในการเรียนรู้และปฏิบติัสิงทีไม่ใชง้านในหนา้ทีประจาํวนั
ของตนดว้ยรวมทงัเมือเกิดปัญหาขึนก็ไม่เขา้ใจว่าตนเป็นส่วนหนึงของปัญหาและผูแ้กปั้ญหาดว้ย 

แต่กลบัโทษว่าเป็นความรับผิดชอบของผูอื้น ทาํให้นาํมาซึงความขดัแยง้ทีรุนแรงยิงขึนเรือย ๆ    
การจะทาํใหค้นมีโลกทศัน์ทีมองโลกตามความเป็นจริงไดน้นั มีองคป์ระกอบพืนฐาน คือ 

 2.1 ใชก้ารวางแผนเป็นกระบวนการเรียนรู้ 

 2.2 ตอ้งฝึกฝนทกัษะในการใคร่ครวญและตงัคาํถาม 

 โลกทัศน์ทีมองโลกตามความเป็นจริงจะทาํให้เกิดการเข้าใจสมมติฐานในการคิด        
อย่างเป็นระบบ ทาํให้เกิดการปรับเปลียนสมมติฐานใหม่ในการหาสาเหตุของปัญหาอยา่งถูกตอ้ง 

หากปราศจากการใคร่ครวญและตงัคาํถาม สิงทีทาํอยูก่็ปราศจากการทดลองทาํสิงใหม่ ๆ เมือไม่มี
การทดลองสิงใหม่ๆก็ไม่เกิดการเรียนรู้และเขา้ใจโลกมากกว่าทีเป็นอยู่และมองโลกในระยะยาว
มากขึน 

 การพัฒนาโลกทัศน์ทีมองโลกตามความเป็นจริง  (Mental Models) ในองค์การ                     
มีความสําคญัอย่างยิงต่อการเปลียนแปลงด้านพฤติกรรมของคนในองค์การ ทงันีเพราะหากเรา
เปลียนความคิด ความเขา้ใจของคนทีมีต่อโลกต่อสิงอืน ๆ ให้ถูกตอ้งเหมาะสมได ้เขาก็จะมีพฤติกรรม     
มีการปฏิบติัทีถูกตอ้งตามไปดว้ย แต่ทงันีเราไม่ควรไปกาํหนดให้เขา ควรปล่อยให้เขารู้จกัพฒันา
รูปแบบของเขาเองซึงขึนอยูก่บัสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึน เป้าหมายในจุดนีไม่ใช่การเห็นพอ้งกนั
ภายในองคก์าร แต่เมือกระบวนการเริมทาํงานขึนเมือไรมนัก็จะนาํไปสู่ความสอดคลอ้งกนัในทีสุด 

เพราะฉะนนัองคก์ารแห่งการเรียนรู้จะเกิดขึนไดเ้มือสมาชิกมีรูปแบบความคิดทีเอือต่อการสะทอ้น
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ภาพทีถูกตอ้งชดัเจน และมีการจาํแนกแยกแยะ โดยมุ่งหวงัทีจะปรับปรุงความถูกตอ้งในการมองโลก
และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึน รวมทังทาํความเขา้ใจในวิธีการทีจะสร้างความกระจ่างชัด
เพือการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

 3. วสิัยทศัน์ร่วมกนั (Shared Vision) 

 เป็นวิธีการทาํให้แต่ละคนเกิดวิสัยทศัน์ การหัดให้คนคิดมองไปขา้งหน้ามองอนาคต
สร้างสถานการณ์จาํลองแบบต่างๆ คิดวา่ผลทีดี ผลทีไม่ดี ผลแบบกลาง ๆ น่าจะเกิดขึนเป็นอยา่งไร 

แต่ละทางมีทางแกไ้ขอยา่งไร โดยแฝงเขา้ไปในงานในกลุ่มการทาํงานใหต้ดัสินใจร่วมกนัหดัให้ไป
ทาํเป็นการบา้นแลว้นาํมาคุยร่วมกนั ซึงการมอบหมายให้รับผดิชอบ การตดัสินใจในแต่ละเรืองดว้ย
ตนเองจะทาํให้เกิดความรู้สึกผูกพนั การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั (Shared Vision) เริมจากมองสิงต่าง ๆ 
ให้เป็นกระบวนการ มองต่อไปขา้งหน้าว่าจะเกิดอะไรขึน มองภาพรวมของหน่วยงานไม่ไดม้อง
เฉพาะหน่วยงานของตนเอง ซึงเป็นการสร้างทศันะของความร่วมมือกนัอย่างยึดมนัของสมาชิก     
ในองค์การเพือพัฒนาภาพในอนาคต และความต้องการทีจะมุ่งไปสู่ความปรารถนาร่วมกัน           
ของสมาชิกทวัองคก์าร องคก์ารแห่งการเรียนรู้จะตอ้งเป็นองคก์ารทีสมาชิกทุกคนไดรั้บการพฒันา
วิสัยทศัน์ของตนให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์รวมขององค์การ ซึงจะสนบัสนุนให้เกิดการร่วมพลงั
ของสมาชิกทีมีความคาดหวงัต่อการเปลียนแปลงและความก้าวหน้าต่อไป ภายใต้จุดมุ่งหมาย
เดียวกนัของคน ทงัองคก์าร ซึงการสร้างวสิัยทศัน์ร่วมกนัมีองคป์ระกอบพืนฐาน คือ 

 3.1 กระตุน้ใหแ้ต่ละคนมีวสิัยทศัน์โดยสร้างบรรยากาศกระตุน้ใหเ้กิดการสร้างสรรค ์

 3.2 พฒันาวสิัยทศัน์ส่วนบุคคลใหเ้ป็นวสิัยทศัน์ร่วมกนัขององคก์าร 

 3.3 สร้างทศันคติต่อวิสัยทศัน์ในระดบัความผกูพนั (Commitment) มากทีสุด เพือให้เกิด                    
พฤติกรรมทีสนบัสนุนโดยไม่ตอ้งมีการควบคุมกนั 

 3.4 การสนบัสนุนวสิัยทศัน์ดา้นบวก 

 

 4. การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) 

 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกโดยอาศัยความรู้และ
ความคิดของสมาชิกในกลุ่มมาแลกเปลียนความคิดเห็นเพือพฒันาความรู้และความสามารถของทีม
ให้เกิดขึน การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมจะเกิดขึนได้ต่อเมือมีการรวมพลงัของสมาชิกในทีมให้ได้         
มีโอกาสเรียนรู้สิงต่าง ๆ ร่วมกนั โดยแลกเปลียนขอ้มูล ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึงกนัและ
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กนัอย่างสมาํเสมอและต่อเนือง จนเกิดเป็นความคิดร่วมกนัของกลุ่ม (Group Thinking) และกลุ่ม
ควรลดสิงทีก่อให้เกิดอิทธิพลครอบงาํแนวความคิดของสมาชิกคนอืน ๆ พร้อมทงักระตุน้ให้กลุ่ม    
มีการสนทนา (Dialogue) และการอภิปราย (Discussion) กนัอยา่งกวา้งขวาง ซึงการอภิปรายเป็นการ
นาํวิสัยทศัน์ของแต่ละคนมาแลกเปลียนกนัและหาขอ้สรุปเพือออกมาเป็นกิจกรรมร่วมกนัทาํให้
องค์การบรรลุเป้าหมายได้ การทีจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ได้จะต้องมีการสนทนาโดย
จะตอ้งทาํควบคู่กนัไป ดงันนัทีมจึงตอ้งใชท้งัการสนทนาและการอภิปราย กลุ่มจึงจะเกิดการ ทาํงาน
เป็นทีม เพือไปสู่เป้าหมายขององคก์าร 

 

 . การคิดอยา่งเป็นระบบ (Systems Thinking) 

 การคิดอย่างเป็นระบบมีหลกัว่า ปัญหานนัเป็นวฏัจกัร กล่าวคือ ปัญหาทุกวนันีย่อมเป็น
ผลมาจากแนวทางแกปั้ญหาเมือวานนีทีผดิพลาด โดยการมองโลกแบบแยกส่วนจึงทาํให้เกิดปัญหา
ตามมาเหมือนลูกโซ่ และยงิสร้างแรงกดดนัเพือแกปั้ญหาโดยวธีิการเชิงบวกมากขึนเท่าใดก็จะทาํให้
ระบบตอบสนองกลบัมาด้วย ผลในเชิงบวกทาํให้การปัญหาอย่างสมดุลและสร้างสรรค์มากขึน 
เพราะความเป็นจริงแล้วพฤติกรรมของมนุษยมี์แนวโน้มไปในทางทีดีก่อนทีจะแย่ลงเพราะถูก
กระทบจากการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเชิงลบ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีเดิมซําแล้วซําอีก
เพราะไม่มีวิ ธีการแก้ปัญหาใดทีจะใช้ได้กับทุกสถานการณ์  เนืองจากเหตุและผลบางที                            
ก็ไม่สอดคล้องกันเหมือนเดิมเสมอไป  หากเกิดขึนในเวลาและสถานทีแตกต่างกัน  ดังนัน                
การแก้ปัญหาแบบเชิงรับ (reactive) ซึงหมายถึง การรักษาเยียวยาอาการทีเกิดขึนแก่องค์การ          
อาจทาํให้อาการทรงตวัไวไ้ม่ทรุดไปกว่าเดิมชวัคราว แต่จะทาํให้เกิดอาการเรือรังจนไม่สามารถ
แกไ้ขได ้วิธีการแกปั้ญหาเชิงรุก (proactive) ซึงหมายถึงการป้องกนัหรืออาจตอ้งตดัเนือร้ายทีเป็น
อุปสรรคของการแกปั้ญหาทิงไปอาจจะดีกวา่การตดัสินใจแกปั้ญหาดว้ยมุมมองแบบแยกส่วน แมว้า่
จะเร็วกว่าแต่อาจทาํให้เกิดการชะงกังนัของระบบทงัหมดหรือสร้างปัญหาทีซับซ้อนมากขึนอีก        
ทาํให้แทนทีจะแกปั้ญหาไดเ้ร็วกลบัช้าลงเพราะตอ้งแกปั้ญหาทีเพิมขึนไปอีก ดงันนัการแกปั้ญหา
แบบองคร์วมตอ้งใคร่ครวญและวางแผนระยะยาว ซึงอาจไม่สามารถเห็นผลทงัหมดไดใ้นระยะสัน 
การเปลียนแปลงเล็กนอ้ยสามารถสร้างผลทียงิใหญ่ไดใ้นอนาคต 

 การจะมองโลกแบบองค์รวมหรือการคิดอย่าง เป็นระบบได้นัน  ก่อนอืนต้องมี                 
การปรับเปลียนจิตใจ (A Shift of Mind) ในหลายดา้น คือ 

 5.1 เปลียนแปลงจากการมองโลกแบบแยกส่วนมาเป็นการมองภาพรวม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  38 

 

   

 

 5.2 เปลียนจากการมองมนุษยว์่าเป็นคนเฉือยไร้ประโยชน์มาเป็นการมองว่ามนุษยเ์ป็น       
ผูมี้ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมกบัการเปลียนแปลงความจริงของพวกเขา 
 5.3 เปลียนจากการตงัรับในปัจจุบนัไปเป็นการสร้างสรรคใ์นอนาคต 

 อาจกล่าวไดว้า่มิติในการพฒันาองค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) เกียวเนือง
กบัมิติทางดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) อยา่งแทจ้ริง  กล่าวคือ
สถานะขององค์การแห่งการเรียนรู้จะดาํรงอยู่ได้ตอ้งอาศยับุคลากรเป็นสําคญั ซึงบุคลากรนัน         
คงเกียวขอ้งกบับุคคลหลายระดบั เช่น ผูบ้ริหาร หัวหน้างาน พนักงานระดบัปฏิบติัการ ซึงตอ้ง         
มีความชดัเจนในวนิยัทงั  ประการดงักล่าว 

 

 แนวคิดบริษทัแห่งการเรียนรู้ (The Learning Company) ของ Pedler และ Boydell Pedler 

และ  Boydell กล่าวถึงลักษณะทีเหมาะสมของการเป็นบริษัทแห่งการเรียนรู้ (The Learning 

Company) วา่มีองคป์ระกอบของการเป็นองคก์ารหรือบริษทัแห่งการเรียนรู้ควรแบ่งออกเป็น 5 ดา้น 
ประกอบดว้ย  Pedler, M. ; Burgoyne, J.G. and Boydell,T., 1991)    

 1. ดา้นกลยทุธ์ (Strategy) 

  1.1 ใช้การเรียนรู้เป็นกลยุทธ์ขององค์การ  (Learning Approach to Strategy) ปกติ
แล้วบริษทัจะปรับแต่งทิศทางและกลยุทธ์ ไปในทิศทางทีเหมาะสม การก่อรูปของนโยบายและ     
กลยุทธ์จะเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยในขณะเดียวกัน เสมือนเป็นการทดลองทางการบริหาร     

แผนธุรกิจถูกเกียวขอ้งและปรับแต่งอยู่ตลอดเวลาทีนาํไปใช้การทดลองในเรืองเล็ก ๆ และให้มี    
การสะทอ้นขอ้มูลกนัถูกสร้างในกระบวนการวางแผนเพือการปรับปรุงอยา่งต่อเนือง 

  1.2 มีการสร้างนโยบายแบบมีส่วนร่วม (Participative Policy Making) สมาชิก     
ทุกคนมีส่วนร่วมในการก่อตวัของนโยบายและกลยุทธ์ นโยบายมีนยัสําคญัทีมีอิทธิพลในมุมมอง
ของการเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รวมทงัความผกูพนัทีจะอยูเ่หนือความแตกต่างและการทาํงานทีอาจ
สร้างความขดัแยง้ นโยบายตอ้งสะทอ้นค่านิยมของสมาชิกทุกคนไม่ใช่แต่ของผูบ้ริหารระดบัสูง 

 2. ดา้นการมองภายในองคก์าร (Looking in) 

  2.1 การให้ข่าวสารขอ้มูล (Information) ถูกใช้สําหรับการทาํความเขา้ใจกนัไม่ใช่
เพือให้รางวลัหรือลงโทษ  เทคโนโลยีสารสนเทศถูกใช้สร้างฐานข้อมูลและระบบการสือสาร           
ทีช่วยทุกคนให้เขา้ใจว่ากาํลงัจะไปทางไหน คนสามารถได้รับการสะทอ้นข้อมูลว่าการทาํงาน    
ของตนเป็นอย่างไร ทาํให้เข้าใจว่าธรรมชาติและนัยสําคญัของความแปรปรวนของระบบและ     
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การแปลความข่าวสารสอดคลอ้งกนั เทคโนโลยสีารสนเทศถูกใชส้ร้างฐานขอ้มูล ระบบสารสนเทศ
และการติดต่อสือสารทีช่วยใหเ้ขา้ใจวา่อะไรกาํลงัดาํเนินอยูแ่ละการตดัสินใจทีดีควรเป็นอยา่งไร 

  2.2 การสร้างการตรวจสอบและควบคุม  (Formative Accounting and Control) 

ระบบของการตรวจสอบ งบประมาณและการรายงานถูกจดัขึนเพือช่วยในการเรียนรู้ ทุกคนรู้สึก
เป็นส่วนหนึงของหน่วยงานทีรับผิดชอบทรัพยากรของตนเอง พนกังานบญัชีและการเงินมีฐานะ
เป็นทีปรึกษาและให้คาํแนะนาํ ระบบควบคุมถูกออกแบบและดาํเนินไปเพือสร้างความพึงพอใจ    
ใหลู้กคา้ระบบการเงินกระตุน้หน่วยงานและบุคคลใหเ้สียงกบัการลงทุน 

  2.3 การแลกเปลียนภายใน (Internal Exchange) แผนกผลิตงานมองวา่แผนกอืน ๆ 

เป็นลูกคา้และผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ทีเจรจาและมีขอ้ตกลงกนัเรืองคุณภาพ ราคาและการส่งมอบ แต่ละแผนก
สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ภายในเหล่านีและยงัคงตระหนักถึงความต้องการขององค์การ
โดยรวมดว้ย ผูจ้ดัการกระตุน้การสือสาร การเจรจาต่อรอง และการทาํสัญญา มากกว่าจะควบคุม
แบบใชอ้าํนาจบงัคบับญัชา แผนกผลิตงานสามารถพูดอยา่งอิสระและตรงไปตรงมากบัแผนกอืน ๆ
เพือแลกเปลียนและใหค้วามช่วยเหลือ รวมทงัสามารถทีจะริเริมดว้ยตนเองได ้

  2.4 การให้รางวลัอย่างยืดหยุ่น (Reward Flexibility) สมมติฐานขนัพืนฐานและ
ค่านิยมภายใต้ระบบรางวลัตอบแทนถูกใช้และแบ่งปันกันในองค์การ โดยศึกษาเรืองธรรมชาติ    
ของรางวลัอยา่งลึกซึงและระบบรางวลัแบบมีตวัเลือก ถูกทดสอบ อภิปรายและทดลองใช ้รูปแบบ
การทาํงานแบบยืดหยุ่นทาํให้คนมีการเขา้ร่วมและความคาดหวงัเกียวกบัรางวลัแตกต่างกนั ทุกคน
ตอ้งเกียวขอ้งกบัการกาํหนดธรรมชาติและรูปแบบของระบบการใหร้างวลัทงัหมด 

 3. ดา้นโครงสร้าง (structures) 

 โครงสร้างทีกระจายอาํนาจ (Enable Structure) บทบาทและอาชีพเป็นโครงสร้างทีมี
ความยืดหยุ่นเป็นไปเพือการทดลองการเติบโตและการปรับตวั การประเมินผลการปฏิบติังาน        
ถูกใช้ในการเรียนรู้และพฒันามากกว่าเพือให้รางวลัหรือลงโทษ แผนกผลิตงานและแผนกอืน ๆ    
ถูกมองวา่เป็นโครงสร้างชวัคราวทีสามารถยืดหยุน่ในการตอบสนองการเปลียนแปลง มีกฎระเบียบ
และกระบวนการแต่สามารถเปลียนแปลงได้บ่อย ๆ ภายหลงัการทบทวนและอภิปราย ซึงเป็น      
การทดลองรูปแบบโครงสร้างใหม่ 
 4. ดา้นการมองภายนอก (looking out) 

  4.1 พนักงานเป็นเสมือนผู้วิ เคราะห์สภาพแวดล้อม  ( Boundary Workers as 

Environmental Scanner) เป็นส่วนหนึงของงานของทุกคนทีจะรวบรวม นาํกลับมา และรายงาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  40 

 

   

 

ข่าวสารเกียวกบัสิงทีเกิดภายนอกบริษทั การประชุมทุกครังในบริษทัตามปกติจะร่วมกนัทบทวนวา่
อะไรกาํลงัเป็นไปในสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ มีการพบกบักลุ่มตวัแทนหรือลูกคา้ ผูจ้ดัหา สมาชิก
ชุมชนและหาว่าอะไรสําคญัสําหรับเขา มีระบบและกระบวนการสําหรับแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร    
จากภายนอกบริษทั รับรู้ความกา้วหนา้ทางวิชาการดา้นเศรษฐศาสตร์ การตลาด เทคโนโลยี สังคม
การเมือง และแนวโนม้ของโลก รวมทงัทดสอบวา่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจของเราอยา่งไร 

  4.2 การ เ รียน รู้ข้ามองค์การ  ( Inter-Company Learning) มีการพบกับ คู่ แข่ ง              
เพือแบ่งปันความคิดและขอ้มูลข่าวสารเป็นประจาํคนจากบริษทัมีความสัมพนัธ์กบัหุ้นส่วนทางธุรกิจ 
รวมทงัผูจ้ดัหาลูกคา้และคู่แข่งโดยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ร่วมกนักบัผูจ้ดัหา ลูกคา้
และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอืน ๆ และมีความผูกพนัในการร่วมมือกับผูจ้ ัดหา ลูกค้า และคู่แข่ง             
เพือพฒันาผลิตภณัฑแ์ละตลาดใหม่ ๆ ใชก้ารเรียนรู้จากการปฏิบติังานทีดีทีสุดในอุตสาหกรรมอืน ๆ 
เป็นเกณฑเ์ปรียบเทียบ 

 5. ดา้นโอกาสในการเรียนรู้ (Learning Opportunities) 

  5.1 บรรยากาศการเรียนรู้  (Learning Climate) ทุกคนในบริษัทจะช่วยเหลือ
สนบัสนุนและสนใจในบทเรียน คนใชเ้วลาในการตงัคาํถามเกียวกบัสิงทีตนเองปฏิบติั เพือวเิคราะห์
และเรียนรู้จากบทเรียน มีทศันคติทวัไปของการปรับปรุงอย่างต่อเนือง นนัคือการพยายามเรียนรู้
และทาํให้ดีขึน ความแตกต่างของทุกคนในองค์การถูกมองว่าเป็นคุณค่าทีดีทีจาํเป็นสําหรับ          
การเรียนรู้และการสร้างสรรค์ เมือคุณตอ้งการรู้บางสิงก็ถือเป็นเรืองธรรมดาทีจะถามจนกวา่จะได้
ขอ้มูลทีตอ้งการหรือไดรั้บความช่วยเหลือ 

  5.2 การพฒันาตนเองของทุกคน (Self-Development for All) มีงบประมาณสําหรับ
การพฒันาตนเอง โดยแต่ละคนสามารถตดัสินใจได้ว่าการฝึกอบรมและพฒันาอะไรทีตอ้งการ
คาํแนะนาํทีเหมาะสมและถูกกระตุน้ให้รับผิดชอบในการพฒันาตนเอง ทรัพยากรในการพฒันา
ตนเองมีประโยชน์สําหรับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วย นันคือ มีโอกาส วสัดุอุปกรณ์ และ
ทรัพยากรมากทีสามารถใช้ประโยชน์สําหรับการเรียนรู้ทีเปิดให้เข้าถึงได้ง่ายทัวทังบริษัท              
การขยายตวัของความจาํเป็นในการเรียนรู้ของบุคคลมาจากการประเมินผลและการวางแผนอาชีพ 

 

 แนวคิดในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของ Michael J. Marquardt 

 Marquardt เป็นผูมี้ประสบการณ์ทีเกียวขอ้งกบั 50 บริษทัชนันาํทวัโลก ที พฒันาการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ มาเป็นเวลา 8 ปี มีผลงานในการวิเคราะห์บทความกวา่ร้อยบทและหนงัสือ
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เกียวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยที Marquardt สามารถรวบรวมแบบจาํลององค์การทีมีการ
เชือมโยงของระบบต่าง ๆ (The Systems – Linked Organization Model) ออกเป็นระบบยอ่ยของการ
เรียนรู้และองค์ประกอบทีสําคญั 5 ประการ ของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ 
ดงันี (พิณสวนั ปัญญามาก, 2543: 15) 
 1. การเรียนรู้ (Learning) - พลวตัของการเรียนรู้ (Learning Dynamics) 

 2. องคก์าร (Organization) - การปรับเปลียนองคก์าร (Organization Transformation) 

 3. สมาชิกขององคก์าร (People) -การเพมิอาํนาจสมาชิกองคก์าร (People Empowerment) 

 4. องคค์วามรู้ (Knowledge) - การจดัการความรู้ (Knowledge Management) 

 5. เทคโนโลย ี(Technology) - การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี (Technology Application) 

 

 แบบจําลององ ค์การทีมี ก าร เ ชือมโยงของระบบต่าง  ๆ  (The Systems-Linked 

Organization Model)  

 Marquardt ได้ใช้ความแตกต่างระหว่างคําศัพท์ องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 

Organization) และการเรียนรู้เชิงองคก์าร (Organization Learning) โดยอภิปรายวา่องคก์ารแห่งการเรียนรู้
จะมุ่งเน้นที “อะไร” (What) และการอธิบายระบบหลกัการต่าง ๆ และคุณลกัษณะขององค์การที
เรียนรู้และทาํใหเ้กิดเอกลกัษณ์ร่วมกนั (Collective Entity) ในทางตรงกนัขา้ม การเรียนรู้เชิงองคก์าร
นนัอา้งถึงว่า การเรียนรู้เชิงองค์การเกิดขึนไดอ้ย่างไร “อย่างไร” (How) ตวัอย่าง เช่น ทกัษะ และ
กระบวนการต่าง ๆ ของการสร้างและการใชอ้งคค์วามรู้ (Knowledge) ดงันนั การเรียนรู้เชิงองคก์าร
เป็นมิติหรือองคป์ระกอบหนึง (One Dimension or Element) ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 

 มิติและคุณลกัษณะต่างๆ ทสํีาคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

1. การเรียนรู้จะสัมฤทธิผลโดยระบบขององคก์ารโดยรวม 

 2. สมาชิกขององคก์ารตระหนกัถึงความสาํคญัของการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวางสาํหรับ    
กระแสปัจจุบนัเช่นเดียวกบัอนาคต 

 3. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทีถูกใชใ้นเชิงกลยุทธ์อยา่งต่อเนือง ซึงบูรณการควบคู่ไปกบั
การทาํงาน 

 4. มีการมุ่งเนน้ทีจะสร้างสรรคแ์ละการสร้างการเรียนรู้ 

 5. มีพืนฐานของการคิดอยา่งเป็นระบบ 
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 6. พนกังานมีการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเนือง นนัคือสิงสาํคญัเพือความสาํเร็จ
ขององคก์าร 

 7. บรรยากาศขององคก์ารตอ้งสนบัสนุน ใหร้างวลั และเร่งใหบุ้คคลและกลุ่มเรียนรู้ 

 8. เครือข่ายคนทาํงานทีมีนวตักรรม การสือสารทงัภายในและภายนอกองคก์าร 

 9. ยอมรับความเปลียนแปลงและสิงทีคาดไม่ถึงและแมว้่าจะล้มเหลวก็ยงัเป็นโอกาส    
เพือเรียนรู้ 

 10. มีความกระฉบักระเฉงและยดืหยุน่ 

 11. ทุกคนถูกขบัเคลือนโดยความปรารถนาในดา้นคุณภาพและการปรับปรุงอยา่งต่อเนือง 

 12. กิจกรรมต่าง ๆ บ่งบอกถึงแรงบนัดาลใจ การไตร่ตรอง และมโนคติ 

 13. มีการพัฒนาความสามารถหลัก  ๆได้เป็นอย่างดี โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ และ           
การบริการใหม่ ๆ 

14. มีความสามารถในการปรับตัว  เ ริมใหม่ฟืนฟูอย่างต่อเนือง  เพือตอบสนอง  
สภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลง 
    คุณลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึงของแบบจาํลององค์การทีมีการเชือมโยง      
ของระบบต่าง ๆ ขององค์การ ทีซึงนาํมาสร้างเป็น  ระบบย่อย (Subsystems) ทีมีความสัมพนัธ์
เชือมต่อและสนบัสนุนกนัและกนั ดงัภาพที 3 

องค์การ

การเรียนรู้

ความรู้ เทคโนโลยี

คน

 
                                                            

ภาพที 3 แสดงแบบจาํลองระบบต่างๆ ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

ที ม า  : MJ. Marquardt, Building the Learning Organization. Mastering the 5 elements for 

corporate learning 2nd ed. (New York : Palo Alto. CA : Devies-Black Publishing. 2002), 24. 
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 จากภาพที 3 ระบบยอ่ยหลกั (Core Subsystem) ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ 
(Learning) และมิติทีแทรกซึมอีก  ระบบย่อย การเรียนรู้เกิดขึนในระดบัต่าง ๆ ทงัระดบับุคคล 
ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์าร ทกัษะต่างๆ ของการคิดอยา่งเป็นระบบ แบบแผนทางความคิดบุคคล
ทีรอบรู้ การเรียนรู้เป็นทีม การมีวิสัยทัศน์ และการแลกเปลียนการเรียนรู้ร่วมกัน (Systems 

Thinking, Mental Model, Personal Mastery, Team Learning, Shared Vision and Dialogue)            

เป็นสิงจาํเป็นต่อการเรียนรู้เชิงองคก์ารมากทีสุด 

  ในระบบย่อยอืน ๆ องค์การ คน องค์ความรู้ และเทคโนโลยี เป็นสิงสําคญัทีเพิมพูน
คุณภาพและผลกระทบต่อองค์การ ซึงระบบยอ่ยดงักล่าวเป็นส่วนทีมีความจาํเป็นสําหรับการสร้าง
การธาํรงรักษาการเรียนรู้ทียงัยนื รวมทงัผลิตภาพในองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ทงั  ระบบยอ่ยสัมพนัธ์
ต่อระบบอืน ๆ หากขาดอะไรไปก็มีผลต่อประสิทธิผลของระบบยอ่ยอืนอยา่งมีนยัสาํคญั 

 โดยสรุปแลว้ Marquardt ไดเ้สนอความแตกต่างระหวา่งคาํว่า “องค์การแห่งการเรียนรู้” 

กบั “การเรียนรู้เชิงองคก์าร” โดยสรุปวา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นระบบ หลกัการและคุณลกัษณะ
ต่างๆ ทีสําคญั และในเรืองของทกัษะและกระบวนการในการสร้างการเรียนรู้เชิงองคก์าร เป็นมิติ
หรือองค์ประกอบหนึงขององค์การแห่งการเรียนรู้ จากนันได้เสนอแบบจําลององค์การทีมี            
การเชือมโยงของระบบต่างๆ (The Systems-Linked Organization Model) ออกเป็น  ระบบยอ่ยทีมี
ความสัมพนัธ์ต่อกนั โดยมีระบบการเรียนรู้เป็นระบบย่อยหลกั และมีระบบย่อยอืนๆ อีก  ระบบ
ย่อย  ได้แก่ ระบบองค์การ ระบบคน  ระบบความรู้ และระบบเทคโนโลยี ทัง   ระบบย่อย                 
ต่างมีความสําคญัและจาํเป็นต่อกนั เพราะหากขาดระบบใดหรือระบบใดอ่อนแอลงไปก็จะส่งผล  
ต่อระบบอืนๆและ Marquardt ยงัสนับสนุนว่า การเรียนรู้จะเกิดขึนทงัในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม 
และระดบัองคก์าร รวมทงัทกัษะทีจะทาํให้เกิดการเรียนรู้มีแนวคิดจากหลกัการพืนฐาน  ประการ 
ของ Senge (การคิดอย่างเป็นระบบ แบบแผนทางความคิด บุคคลทีรอบรู้ การเรียนรู้เป็นทีม           
การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั) และทีเพิมทกัษะในการเรียนรู้ในเรืองของการพูดคุยแลกเปลียนการเรียนรู้
ร่วมกนั (พิณสวนั ปัญญามาก, 2543: 17-18) 

 ในทีนีผูศึ้กษาจะนาํเสนอองคป์ระกอบระบบย่อย 5 ประการในการพฒันาศกัยภาพไปสู่
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ Marquardt เป็นหลกัในการศึกษาวจิยัครังนีตามลาํดบั ดงันี 

 องคป์ระกอบที 1 พลวตัของการเรียนรู้ (Learning Dynamics) 

 องคป์ระกอบที 2 การปรับเปลียนองคก์าร (Organization Transformation) 

 องคป์ระกอบที 3 การเพมิอาํนาจสมาชิกองคก์าร (People Empowerment) 
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 องคป์ระกอบที 4 การจดัการความรู้ (Knowledge Management) 

 องคป์ระกอบที 5 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี(Technology Application) 

 องค์ประกอบท ี1 พลวตัของการเรียนรู้ (Learning Dynamics) 
 ระบบย่อยของการเรียนรู้ (Learning Subsystem) (Marquardt, 1996: 29) 
ในระบบยอ่ยของการเรียนรู้ไดอ้า้งถึง ระดบัของการเรียนรู้ ประเภทของการเรียนรู้ทีสําคญัสําหรับ
การเรียนรู้เชิงองคก์าร และทกัษะทีสาํคญัของการเรียนรู้เชิงองคก์าร ดงัภาพที 4 

 
          

ภาพที 4 แสดงระบบยอ่ยของการเรียนรู้  

ที ม า  : MJ. Marquardt, Building the Learning Organization. Mastering the 5 elements for 

corporate learning 2nd ed. (New York : Palo Alto. CA : Devies-Black Publishing. 2002), 25. 

 

 ระดับต่าง ๆ ของการเรียนรู้ ( Levels of Learning) 

  Marquardt สรุปไวว้่า การเรียนรู้ในองค์การปรากฏอยู่ 3 ระดบั คือ ระดบับุคคล ระดับ
กลุ่ม/ทีม และระดบัองคก์าร ซึงองคก์ารแห่งการเรียนรู้มีการพฒันาการส่งเสริมสมรรถนะของทงั 3 

ระดบัการเรียนรู้สูงสุด 

  การเรียนรู้ในระดบับุคคล (Individual Learning) เป็นการเปลียนแปลงทกัษะ ความเขา้ใจ
ทีถ่องแท ้ความรู้ ทศันคติ และค่านิยมของคนคนหนึง ตลอดจนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยี และการสังเกต (Marquardt, 1996 : 32) อีกความหมายคือ การเรียนรู้
เฉพาะบุคคลหมายถึง การเรียนรู้ส่วนบุคคลเป็นการเรียนรู้ทีได้มาจากสิงต่างๆ โดยผ่านระบบ       
การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ  หรือโดยวิธีการอืน  ตวัอย่างประกอบเช่น การเรียนรู้         

ระดับ
� บุคคล
� กลุ่ม/ทีมงาน
� องค์การ

ประเภท
� ปรับใช้
� คาดการณ์
� ปฏิบัติ

ทักษะ
� ความคิดเชิงระบบ
� รูปแบบวิธีคิด
� ความรอบรู้เฉพาะตัว
� การเรียนรู้ด้วยตัวเอง
� โต้ตอบอย่างมีเหตุผล

การเรียนรู้   ส
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ดว้ยตนเองการศึกษาจากฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ การสังเกต หรือความสามารถทีจะมองและเขา้ใจ
เหตุการณ์ไดอ้ยา่งลึกซึง (Marquardt & Reynolds, 1994 : 30) 

  การเรียนรู้ของกลุ่ม หรือ ทีม (Group or Team Learning)  มีนยัของการเพิมขึนของความรู้ 

ทกัษะ และขีดความสามารถ (Competency) ทีซึงเกิดมาจากความสําเร็จภายในกลุ่มหรือทีมและ   
โดยกลุ่มหรือทีม  (Marquardt, 1996: 35)  อีกความหมายหนึง  คือการเรียนรู้เป็นกลุ่ม  (Group 

Learning) หมายถึงการเรียนรู้เป็นกลุ่มเป็นการเรียนรู้จากสิงต่างๆ โดยความเป็นกลุ่มเป็นทีม         
เป็นหน่วย หรือเป็นหน่วยย่อยในองค์การอืน ๆ การเรียนรู้เป็นเป็นกลุ่มเป็นการเรียนรู้ทีคนส่วน
ใหญ่ทาํอย่างจริงจังและต่อเนืองโดยการและแลกเปลียนประสบการณ์ร่วมกัน(Marquardt & 

Reynolds, 1994: 30) ซึงการเรียนรู้ ร่วมกันของทีมงานหรือ  “ทีมแห่งการเรียนรู้” นีเป็นสิงทีมี
ความสําคญัเป็นอย่างยิงต่อการดาํเนินงานขององค์การ สําหรับตวัอย่างของผลทีเกิดขึนจากการ
เรียนรู้ร่วมกนัของทีมงานทีประสบพบเห็นกนัอยู่เป็นประจาํนี ไดแ้ก่ การแข่งขนักีฬาทีมีลกัษณะ
การแข่งขนัเป็นทีม เช่น กีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล ฯลฯ เป็นตน้ ในการแข่งขนักีฬานนัจะเห็นไดว้า่ 
นอกจากนกักีฬาแต่ละคนจะมีความสามารถส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ ทกัษะและเทคนิคเฉพาะตวัแลว้
นกักีฬาทุกคนในทีมจะตอ้งมีทกัษะและเทคนิคในการเล่นกีฬาร่วมกนัได้เป็นอย่างดีด้วยอย่างที
มกัจะกล่าวกนัวา่ “เล่นเขา้ขากนัไดดี้” การทีนกักีฬาสามารถจะเล่นร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดีนนัเป็นผล
มาจากการเรียนรู้ร่วมกนัของทีมทงัทีม การทาํงานเป็นทีมก็เช่นกนั นอกจากสมาชิกในทีมแต่ละคน
จะมีความรู้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ และความชาํนาญเฉพาะตวัแล้ว  สมาชิกของทีม       
ยงัตอ้งมีการเรียนรู้ร่วมกนัในการทีจะทาํงานของทีมให้สําเร็จ (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช , 

2545: 342) ทีมงานทีมีศักยภาพ   มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ มีการเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกฝนทักษะ       
การทาํงานร่วมกนัแลกเปลียนประสบการณ์กนั ความสําเร็จของทีมงานจะสามารถสร้างให้เกิด
มาตรฐานในการเรียนรู้ร่วมกนัในองคก์าร (Lessem, 1993: 122)  

 ทีมเทียม ( Pseudo-Team) เป็นทีมทีเกิดจากการรวมตวักนัของบุคคลโดยความสมคัรใจ
เพือทีจะทําภารกิจอย่างใดอย่างหนึง แต่คนเหล่านันอาจยงัขาดความรู้ความสามารถ  ทักษะ
ประสบการณ์หรือความชาํนาญในงานนนัๆ อยา่งเพียงพอทีจะทาํงานใหส้ําเร็จได ้ดงันนัเมือร่วมกนั
ปฏิบติังานจึงเป็นการทาํงานทีมีความเสียงสูง เกิดการลองผิดลองถูกใช้วิธีการปรับปรุงแกไ้ขโดย
อาศยัการเรียนรู้จากประสบการณ์และขอ้ผิดพลาดในการทาํงาน  ทีมเทียม จึงเป็นทีมทีมีสมรรถนะ
ของทีมไม่มากในขณะเดียวกนัเมือทีมเทียมปฏิบติั (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545: 343) 
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 ทีมทีแทจ้ริง (Real Team) เป็นทีมทีผูร่้วมทีมทุกคน ไดต้ระหนกัว่าตนเองเป็นหนึงและ   
มีความสําคัญต่อทีมมากกว่าทีจะคิดว่าตนเองเป็นตัวแทนของหน่วยงานทีส่งตนเข้าร่วมทีม           
การกระทาํทุกอย่างเป็นไปเพือให้วตัถุประสงค์ของทีมประสบความสําเร็จ อุทิศตนให้กับทีม      
อย่างเต็มที  ทีมประเภทนีเป็นทีมทีมีสมรรถนะของทีมสูงและประสิทธิผลของทีมก็สูงมากด้วย
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545: 343) 
 การเรียนรู้ขององคก์าร (Organization Learning) เป็นการนาํเสนอดา้นสติปัญญาทีเพิมขึน
และทําให้ เ กิดสมรรถนะที มีผ ลิตภาพตลอดจนความผูกพัน  (Commitment) ในองค์การ                    
อย่างกวา้งขวางและมีโอกาสสําหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนือง สิงทีแตกต่างไปจากพืนฐาน          
การเรียนรู้ของบุคคลและการเรียนรู้ของกลุ่ม/ทีม มีอยู่  2  ประการ คือ ประการแรก การเรียนรู้      
เชิงองคก์ารปรากฏขึนโดยการแบ่งปันความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ความรู้  และแบบแผนทางความคิด
ของสมาชิกในองคก์าร ประการต่อมา  การเรียนรู้เชิงองคก์ารสร้างขึนจากความรู้  และประสบการณ์
ในอดีตภูมิหลงัขององค์การขึนอยูที่กลไกทีเกียวกบัระบบขององค์การ(เช่น นโยบายกลยุทธ์ หรือ
รูปแบบต่างๆ ทีเกิดขึน)  เพือทีจะใชใ้นการรักษาความรู้ไวก้บัองคก์าร (Marquardt, 1996: 37) 

 โดยสรุป  องค์การต้องใช้ประโยชน์จากความผูกพนัและสมรรถนะของผู ้ทีเรียนรู้        
เพือทาํให้องคก์ารดีขึน และการเรียนรู้ทีมีประสิทธิผลอยูที่กลุ่มคนและการกระทาํ ไม่ใช่อยูที่บุคคล
และการนิงเฉย ทงันีผูว้จิยัไดน้าํมาใชใ้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้มาใชก้ารวิจยัครังนี โดยกองบงัคบัการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นองค์การทีต้องมีการทาํงานเป็นกลุ่ม  มีการทาํงานร่วมกัน ดังนัน       
การทํางานต้องใช้ประโยชน์จากความผูกพนัและความสามารถของผู ้ทีเรียนรู้เพือการทําให้             
การทาํงานภายในองคก์ารมีประสิทธิภาพมากยงิขึน 
 

 ประเภทการเรียนรู้  (types  of learning) 
 Marquardt ให้ความเห็นว่า แนวทางหรือประเภทของการเรียนรู้ต่างๆ นันสําคญัและ                
มีคุณค่าต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ แมว้า่ในแต่ละประเภทจะมีความแตกต่าง มีความคาบเกียว และ           
มีส่วนดีของการเรียนรู้ในหลาย  ๆ ประเภทรวมอยู่ ตัวอย่าง เช่น  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ              

(Action Learning) ก็อาจจะแบ่งออกเป็นการเ รียน รู้ ที เ กิดจากการปรับตัว  (Adaptive) หรือ                
การคาดการณ์ (Anticipatory) 

 ในการกล่าวถึงการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ มานันเพือเพิมความเข้าใจต่อความหมาย     
ของศพัทที์ผูรู้้ไดนิ้ยามไว ้ผูศึ้กษาจึงเสนอพอเป็นสังเขป ไดแ้ก่ 
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 Adaptive Learning การเรียนรู้ทีจะต่อกร (Coping) กับเหตุการณ์ในรูปการมีปฏิกิริยา
ยอ้นกลบั (Reactive) เช่น เมือเกิดปัญหาถึงจะลงมือแกไ้ข หรือแสดงแบบแผนของพฤติกรรมทีเป็น
การตอบสนอง (Responsive) เป็นการมองโลกด้วยวิธีเดิมๆ  มีอะไรก็แก้ไขกนัไปตามอาการ โดย
ไม่ไดดู้ไปถึงอนาคตทีมุ่งหมายกบัสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบนัว่าเป็นอย่างไร ถือเป็น Single-Loop 

Learning 

 Collective Learning หรือ Single-Loop Learning การเรียนรู้ทีเกิดแก่องค์การเมือทาํงาน
บรรลุผลทีตอ้งการ คือ เกิดความสอดคล้องระหว่างแนวทางปฏิบติัและผลทีเกิดขึนอย่างแทจ้ริง   
หากไม่สอดคลอ้งก็นาํไปสู่การแกไ้ขปรับปรุงปฏิบติั 

 Generative Learning หรือ Double-Loop Learning เกิดเมือสิงทีตงัใจมุ่งหวงัไวก้บัผลการกระทาํ
ทีปรากฏไม่สอดคลอ้งกนั และองคก์ารมีการเรียนรู้แกไ้ขปรับปรุงใหบ้งัเกิดความสอดคลอ้งในทีสุด 

การเรียนรู้แบบนีจึงเป็นการมุ่งสร้างสิงใหม่ๆ ให้เกิดขึนในองค์การ เป็นการคิดคาํนึงมุ่งอนาคต
มากกว่า มุ่งอดีต  องค์การแห่งการเ รียนรู้จะบรรลุผลได้ต้องมีทีมพนักงานทีใช้ความคิด                     
แบบสร้างสรรค์เสมอในการปฏิบติังาน อนัจะนาํมาซึงการเปลียนแปลงองค์การไปในทางทีดีขึน 

เป็นการมองโลกวิธีใหม่ เนน้การมองอนาคต (Shared Vision) คิดและปฏิบติัให้เป็นระบบ(Systems 

Thinking) อยา่งต่อเนือง แลว้จึงนาํผลกลบัมาพินิจวิเคราะห์ใหม่วา่เป็นอย่างไร ดว้ยการมุ่งมนัไปสู่
ความเป็นเลิศ  (Personal Mastery) และแรงมุ่งมันใฝ่ดี  (Creative Tension) ถือเป็น  Double-Loop 

Learning (Marquardt, 1996: 42) 
 Marquardt ไดน้าํประเภทของการเรียนรู้ในระบบยอ่ยดา้นการเรียนรู้มาสร้างเป็นกิจกรรม
เพือให้เกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้มีหลายประเภท โดยแต่ละวิธีจดัว่าเป็นสิงสําคญัและมีค่าต่อการ
นาํไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ถึงแมว้า่แต่ละชนิดจะมีวิธีทีแตกต่างกนัแต่ก็คาบเกียวและช่วยทาํให้
การเรียนรู้ทีหลากหลายนันสมบูรณ์ ประเภทของการเรียนรู้ดังกล่าวในทีนี Marquardt ได้แบ่ง
ประเภทของการเรียนรู้ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ การเรียนรู้จากการปรับตวั (Adaptive Learning) 

การเรียนรู้จากการคาดการณ์  (Anticipatory Learning) การเรียนรู้เพือเรียนรู้  (Deutero Learning)    

การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Action Learning)   ดงัมีรายละเอียดพอสังเขป คือ (พิณสวนั  ปัญญามาก, 

2543: 21-22)   
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  การเรียนรู้จากการปรับตัว ( Adaptive Learning) 

 เป็นการเรียนรู้ทีบุคคลหรือองค์การเรียนจากประสบการณ์และปฏิกิริยาสะทอ้นกลับ      
มีกระบวนการในการเรียนรู้ ดงันีคือ องค์การมีการปฏิบติัไปสู่เป้าหมาย ผลลพัธ์ต่างๆ ของการกระทาํ  
มาจากทงัภายในและภายนอก ผลของความเปลียนแปลงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององค์การ และ
การกระทําใหม่หรือการปรับเปลียนโดยริเริมบนพืนฐานของสิงทีเกิดขึนจากการปฏิบัติเดิม             
ในองค์การ  เรียก  Adaptive Learning ว่าเป็นการเรียนรู้ต่อกร  (Coping) กบัเหตุการณ์ในรูป   
ของการมีปฏิกิริยาตอบกลบั (Reactive) เช่น เมือเกิดปัญหาถึงจะลงมือแก้ไขหรือแสดงแบบแผน
ของพฤติกรรมทีเป็นการตอบสนอง (Responsive) 

 การเรียนรู้จากการคาดการณ์ ( Anticipatory Learning) 

 เป็นกระบวนการของการได้มาซึงความรู้จากการคาดหวงัในอนาคต  เป็นวิธีการของ
วสิัยทศัน์- ผลสะทอ้นกลบั-การปฏิบติั เพือคน้หาการหลีกเลียงประสบการณ์และผลลพัธ์เชิงลบโดย
การจาํแนกโอกาสของอนาคตทีดีทีสุดเช่นเดียวกบัการคน้พบวธีิทีองคก์ารจะประสบความสาํเร็จ 

 

 การเรียนรู้เพอืเรียนรู้ (Deutero Learning) 

 เกิดขึนเมือองคก์ารเรียนจากการสะทอ้นโดยวิพากษอ์ยูบ่นการยอมรับสมมติฐาน Argyris 

และ Schon เรียกว่า “เรียนรู้เกียวกับการเรียนรู้” (Learning About Learning) องค์การสนับสนุน     
การเรียนรู้ในเชิงรุกนีจะทาํให้สมาชิกมีความรู้เกียวกบับริบทขององค์การเพือการเรียนรู้ คน้พบว่า
อะไรคือสิงทีเอือหรือขดัขวางการเรียนรู้ สามารถสร้างกลยุทธ์ใหม่สําหรับการเรียนรู้ สามารถ
ประเมินสิงทีเกิดขึนได ้การเรียนรู้เชิงรุกเป็นการเรียนรู้เชิงองคก์ารประเภททีมุ่งสร้าง(Generative) 

และสร้างสรรค์ (Creative) โดยเพิมอาํนาจ (Empower) ให้พนกังานทีมีการปฏิบติัเชิงรุก (Proactive) 

สะทอ้น (Reflective) และสร้างสรรคก์ารเรียนรู้ของตนเอง 

 Marquardt ไดเ้สนอความแตกต่างของ Single- Loop, Double-Loop and Deutero Learning 

โดยระดบัของการสะทอ้นกลบับนการปฏิบติัทีเกิดขึนในองคก์าร 

 

 การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ ( Action learning) 

 Marquardt ให้ความสําคัญว่าการปฏิบัตินันเป็นเครืองมือทีมี คุณค่ามากนับเป็น
สถาปัตยกรรมแรกเริมของแนวคิดขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ (The Earliest Architects of Concept 

of Learning Organization) โดย  Revans  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติเกียวข้องกับปัญหาทีแท้จริง       
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มุ่งสู่การเรียนรู้และการดาํเนินการแกไ้ขอยา่งจริงจงั Revans กล่าววา่ “ไม่มีการเรียนรู้โดยปราศจาก
การปฏิบติั และไม่มีการปฏิบติัโดยปราศจากการเรียนรู้”   ดงันนัจึงเขียนสมการไวว้่า การเรียนรู้ = 

การสอนอย่างเป็นขนัตอน (ความรู้ทีใช้ในปัจจุบนั)+ การถาม (คาํถามทีเจาะลึกในสิงทียงัไม่รู้) 

(Learning = Programmed Instruction (I.e., Knowledge in Current use) + Questioning                    

(Fresh insights into what is not yet known) or L = P + Q) การเรียนรู้โดยการปฏิบติันนัสร้างขึนจาก
ประสบการณ์และความรู้ รวมทงัทกัษะของแต่ละบุคคลหรือเปลียนแปลงและนําผลลัพธ์ไปสู่
องคก์ารสาํหรับทบทวนและเรียนรู้ ประโยชน์ของการเรียนรู้โดยการปฏิบติั คือ 1) การพฒันาทกัษะ
และความรู้ตลอดจนกระบวนการทีสะทอ้นเป็นการปฏิบติัเมือเกิดการแกปั้ญหา 2) การเปลียนแปลง
องคก์ารเกิดขึนเมือมีผูเ้ขา้ร่วมแกปั้ญหาขององคก์ารจากมุมมองใหม่ 
 ความหมาย และแนวคิดของ การเรียนรู้โดยการปฏิบติั ( Action  Learning) 

 Marquardt กล่าวไวใ้นหนงัสือ Managing Learning วา่ Action Learning ไดรั้บการพฒันา
มาจากนกัวิชาการชือ Revans ในการทีจะเพิมผลผลิตให้มากขึน โดยไม่ตอ้งการให้ระดบัผูจ้ดัการ
เสียเวลาเขา้รับการฝึกอบรมทกัษะต่างๆ และวิธีการที Revans  คิดวา่เหมาะสมทีสุดก็คือ การใหไ้ดเ้รียนรู้
จากการปฏิบติัในเวลาทาํงานจากประสบการณ์จริงซึงกันและกัน และสรุปเป็นกรอบความคิด
พืนฐาน ดังนี คือ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์  และเปลียนประสบการณ์ โดยให้ผูร่้วมงาน
วิจารณ์และแนะนํา จากนันนาํไปปฏิบติั และทบทวนร่วมกับผูร่้วมงานถึงสิงทีได้นําไปปฏิบติั         
ว่าได้รับความรู้จากการเรียนรู้ในเรืองดังกล่าวหรือไม่  Mergerison ได้เพิมเติมแนวคิด  คือ                 
การให้มีการเรียนรู้ด้วยการปฏิบติัโดยมีลกัษณะโดยสรุป  คือ เป็นการศึกษาและพฒันาโดยเน้น     
การปฏิบติังานทีกาํลังทาํอยู่จริงในปัจจุบนั โดยลดบทบาทของผูถ่้ายทอดเป็นการให้คาํปรึกษา
เพือให้ผู ้เ รียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีการเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาทีเกิดขึน                    
อยา่งเฉพาะเจาะจงและตรงประเด็น เนน้การเรียนรู้เป็นกลุ่มจากเหตุการณ์ทีเกิดขึนจริง ประเมินผล
โดยผูเ้รียนเองและเป็นหลักสูตรทีตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้รียนได้จริง การเรียนรู้นัน
จะต้องเกิดผลลัพธ์ทีสามารถนําไปเพิมผลผลิตให้องค์การได้จริง สุดท้ายต้องเป็นการเรียนรู้          
อยา่งต่อเนืองและยดืหยุน่ไดต้ามความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นหลกั 

 Mike Peddler เป็นนกัวิชาการอีกท่านหนึงไดร้วบรวมแนวคิดไวว้า่ การเรียนรู้โดยการปฏิบติั 

(action learning) นนัก็เหมือนกบัการเรียนรู้โดยการกระทาํ (Learning by Doing) และสิงทีจะช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ได้ก็คือการได้ทํางานหรือทํากิจกรรมร่วมกับบุคคลทีมีความสนใจเหมือนๆกัน                
ในการทีจะช่วยกนัหรือร่วมมือกนัแกปั้ญหาทีเกิดขึนใหส้าํเร็จลุล่วง 
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 สรุปวา่ การเรียนรู้โดยการปฏิบติั (Action Learning) นนั เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทีเกิดขึน
เพือแกไ้ขปัญหาในการทาํงานดว้ยความร่วมมือกนัระหวา่งผูร่้วมงาน เพือแลกเปลียนประสบการณ์
จากการเผชิญปัญหา  และหาโอกาสสรุปแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์จริงทีเกิดขึนในการทาํงาน  
ในขณะนนั และผลลพัธ์ของการเรียนรู้จะตอ้งสามารถเพิมผลผลิตให้กบัองค์การไดจ้ริง(พิณสวนั 

ปัญญามาก, 2543: 21-22)  

 

 กจิกรรมของ การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) 

 Peter  Cusin  ได้เสนอไวว้่า  การนาํการเรียนรู้โดยการปฏิบติั (Action Learning) ไปใช้
ในทางปฏิบติันนั จะตอ้งมีกิจกรรม 4 กิจกรรม ทีส่งเสริมซึงกนัและกนั ซึงประกอบดว้ย 

 กิจกรรมที 1 การเรียนรู้จากประสบการณ์ (The Experiential Learning) เป็นการเรียนรู้
ของผูใ้หญ่ (Adult Learning หรือ Andragogy) มีลาํดบัของการเกิดขึน 2 ขนัตอน คือ 

 ขนัตอนที 1 การเกิดขึนของเหตุการณ์และประสบการณ์ 

 ขนัตอนที 2 ความรู้ทีไดรั้บจะทาํใหผู้เ้รียนรู้เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรม  
 จากหลกัการดงักล่าวยงัมีขนัตอนย่อยอีก 5 ประการเกิดขึนอย่างต่อเนืองเปรียบเสมือน 
วฏัจักรหรือใยแมงมุม  (Circle of Spiral) ซึงขันตอนเหล่านีจะพิจารณามิติของเวลาเพือสร้าง        
ความชดัเจนไดด้งันี  1. เหตุการณ์ทีเกิดขึน(ปัจจุบนั)  2. การสังเกตและเก็บขอ้มูล (มองยอ้นไปในอดีต) 

3. การทาํความเขา้ใจกบัขอ้มูล (ปัจจุบนั)  4. การวางแผน (มองไปในอนาคต)  5. เหตุการณ์ทีเกิดขึนใหม่ 
(ปัจจุบนั) 

 กิจกรรมที 2  การแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์(The Creative Problem Solving) หมายถึง 

การมีวิธีในการคน้หาคาํตอบทีแตกต่างและมีความสลบัซับซ้อน วิธีการแก้ไขปัญหาทีคิดคน้ไว้
หลายทางนันจะมีทางเลือกใดทีเหมาะสมทีสุด ตรงจุดและถูกต้องทีสุดในสถานการณ์และ
สภาพแวดลอ้มทีเป็นอยู่ในขณะนนั จากประสบการณ์ในการเรียนรู้จะทาํให้ผูเ้รียนเกิดการสะสม
ประสบการณ์เกิดเป็นองค์ความรู้ขึนอย่างเป็นลาํดับและต่อเนืองในการนําไปใช้แก้ไขปัญหา             
มีขนัตอนโดยสรุป คือ เริมจากการพิจารณาประเด็นปัญหา นาํมาวิเคราะห์และทาํความเขา้ใจกบั
ปัญหานันๆ หาทางเลือกทีเป็นไปได้หลายๆ  ทางและเลือกทางทีเหมาะสมทีสุด  นํามาปฏิบัติ         
ตามทางเลือก และประเมินผลลพัธ์ทีเกิดขึนจากทางเลือกนนั 

 กิจกรรมที 3 การแสวงหาความรู้ต่างๆ ทีเกียวขอ้ง (Acquisition of Relevant Knowledge) 

จะใช้ในการตัดสินใจของผู ้เรียนและความรู้ทีได้มานีต้องเป็นความรู้ทีตรงประเด็นปัญหา             
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เป็นความรู้ใหม่ๆ ทีทนัต่อเหตุการณ์ โดยอาจหาได้จากแหล่งต่างๆ เช่น เพือนร่วมงานห้องสมุด 

บทความทางวิชาการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ทงันีความรู้จะสัมพนัธ์กบัปัญหาหรือไม่นนั 

กลุ่มหรือเพือนร่วมงานจะช่วยไดเ้ป็นอยา่งดี โดยรวมความรู้เขา้เป็นศูนยก์ลางร่วมกนัในลกัษณะกลุ่ม
จะเกิดผลดีกวา่รู้เพียงคนเดียว 

 กิจกรรมที  4 กลุ่มสนับสนุนการเ รียนรู้ ร่วมกัน  (The Co-Learning Support Group) 

แนวคิดของ Action Learning มีนยัสําคญัคือ การตดัสินใจของแต่ละบุคคลเอง โดยการสนบัสนุน
ของกลุ่มทีช่วยเหลือให้การตดัสินใจมีประสิทธิผลมากขึน เทคนิคในการสนบัสนุนของกลุ่ม ไดแ้ก่
การให้กาํลงัใจให้ความสนใจกบัปัญหาทีกาํลงัเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั ให้ความช่วยเหลือในดา้นขอ้มูล
ประสบการณ์ของกลุ่ม ขจดัความไม่ชดัเจน แนะนาํแหล่งขอ้มูลทีถูกตอ้งให้ ชีแจงประเด็นปัญหา    
ทีเกิดขึนอยา่งถูกตอ้ง (พิณสวนั ปัญญามาก, 2543: 21-22)  

 

  ทกัษะของการเรียนรู้เชิงองค์การ (Skill of Organization Learning) 

 1. ความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เป็นวิธีการคิด การอธิบายและการทาํความเขา้ใจ
ในปรากฏการณ์ทีเกิดขึนดว้ยการเชือมโยงเรืองราวต่างๆ อยา่งเป็นระบบ เป็นองคค์วามรู้ทีจะช่วยให้เรา
สามารถสร้างความเปลียนแปลงได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพดียิงขึนการคิดอย่างเป็น
ระบบของสมาชิกในองค์การมีส่วนสําคญัต่อการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการ       
ในการหาความสัมพนัธ์ของสิงต่างๆ ทีเกิดขึน โดยอาศยัองคค์วามรู้ทีเป็นสหวทิยาการนาํมาบูรณการ
ขึนเป็นความรู้ใหม่ และให้เห็นเป็นแบบแผน เห็นขนัตอนของการพฒันา เห็นความเปลียนแปลง     
ทีเกิดขึนสามารถทาํความเขา้ใจปรากฏการณ์ต่างๆ ทงัในภาพรวมและส่วนยอ่ย คือเห็นทงัป่าและ
เห็นตน้ไมแ้ต่ละตน้  (see wholes instead of parts, see the forest and the trees)  (วิศิษฐ์ ชูวงศ์, 2540: 

39-44)  ความคิดเชิงระบบเป็น เป็นกรอบแนวคิดทีช่วยสร้างความชดัเจนของแบบแผนอยา่งเต็มที
และช่วยให้เรามองวา่จะเปลียนแปลงแบบแผนต่างๆ อยา่งมีประสิทธิผลไดอ้ยา่งไร Senge ไดเ้สนอ
ว่า ความคิดเชิงระบบเป็นวินัยสํา  หรับการมองภาพโดยรวม  มีกรอบทีมองเห็นความสัมพนัธ์             
ทีเกียวขอ้งกนั มากกว่าทีจะเห็นแค่เชิงเหตุเชิงผล เห็นแนวโน้มรูปแบบของความเปลียนแปลง 

มากกวา่จะเห็นแค่ฉาบฉวยหรือผวิเผนิ (Senge, 1990: 68) 

 Marquardt  กล่าวว่า ความคิดเชิงระบบโดยเฉพาะ พลวตัต่างๆ ของระบบเป็นเครืองมือ   
ทีทรงพลังในการเอือต่อการเรียนรู้เชิงองค์การ พลวตัต่างๆ ของระบบตระหนักว่าองค์การ
เปรียบเสมือนเครือข่ ายขนาดใหญ่ของศูนย์ย่อย  (Nodes) ในการติดต่อประสานภายใน                       
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การเปลียนแปลงทังมีแผนหรือไม่มีแผนการเป็นส่วนหนึงทีสามารถกระทบต่อส่วนอืนๆ               

ขององค์การ ซึงบ่อยครังทาํให้เกิดผลในทางลบตามมาอย่างน่ามหัศจรรย  ์โดยสรุปแลว้ ความคิด   
เชิงระบบ(Systems Thinking) เป็นความสามารถเรียนรู้ กระบวนการคิดอย่างเป็นนิสัยทีคนหนึง  
มองเหตุการณ์ในองค์การหรือในชีวิต  และเห็นรูปแบบของความสัมพนัธ์ระหว่างสิงทีซับซ้อน 

(R.Ron Zemke, 1999: 40-49)  ( และการคิดเชิงระบบนีก็ไม่ใช่สิงทีเกิดขึนใหม่ แต่เป็นสิงทีถูก
สนับสนุนและประยุกต์ใช้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  (แบบเหตุ-ผล) รวมทงัพฤติกรรมศาสตร์     
มานานกวา่ศตวรรษ (ดนยั เทียนพุฒ, 2540: 24) 
 2. บุคคลทีรอบรู้ (Personal Mastery) ลกัษณะการเรียนรู้ของคนในองค์การจะสะท้อน  
ใหเ้ห็นการเรียนรู้ของคนในองคก์าร สมาชิกของคนในองคก์ารแห่งการเรียนรู้จะมีคุณลกัษณะทีเป็น
นายตนเอง (Human Mastery) มีความกระตือรือร้นสูง การเรียนรู้ต่างๆ ทีเกิดขึนเป็นไปในลกัษณะ
ต่อเนืองเป็นการเรียนรู้เพือขยายขีดความสามารถในระดบับุคคล  และการสร้างสรรค์ให้บงัเกิด
ผลลพัธ์ทีปรารถนา และเป็นการสร้างสรรค์สภาพแวดลอ้มขององค์การให้เกิดขึนในอนัทีจะช่วย
สนับสนุนให้มวลสมาชิกของ องค์การทีมีกรอบของการเป็นบุคคลทีรอบรู้ มีความกระตือรือร้น
สนใจและใฝ่หาทีจะเรียนรู้สิงใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความปรารถนาเพือเพิมศักยภาพของตนไปสู่
จุดมุ่งหมาย และความสาํเร็จทีไดก้าํหนดไว ้(วศิิษฐ ์ชูวงศ,์ 2540: 44) และ Marquardt เสนอวา่บุคคล
ทีรอบรู้ อ้างถึงระดับความชํานาญพิเศษของผูที้มีความผูกพนัทีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต  (Lifelong 

Learning) ดงัทีทกัษะของสมาชิกจะไดรั้บการปรับปรุงอย่างต่อเนือง (พิณสวนั ปัญญามาก,  2543: 

27) ซึง Senge  เขียนถึงจิตวญิญาณขององคก์ารแห่งการเรียนรู้วา่ องคก์ารเรียนรู้ผา่นกลุ่มบุคคลทีเรียนรู้ 

การเรียนรู้ของแต่ละคนไม่ได้เป็นหลักประกันว่า เกิดการเรียนรู้ในองค์การขึน แต่การเรียนรู้       
ขององค์การจะเกิดขึนไดก้็ต่อเมือบุคคลมีการเรียนรู้เท่านนัZemke  สรุป บุคคลทีรอบรู้ (Personal 

Mastery) เป็นวิสัยทศัน์ของบุคคลหนึงทีลึกและชดัเจนในสิงทีเขาสามารถเป็นหรือควรจะเป็นและ
ยงัคงชดัเจนเกียวกบัวิสัยทศัน์วา่มีความแตกต่างจากความจริงอย่างไร ความแตกต่างจะเป็นสาเหตุ
ของเครืองยึดเหนียวทีประดิษฐ์ขึน เพือจูงใจพวกเราให้เปลียนแปลง(Zemke, 1999: 49)บุคลากร    
ในองค์การทีจะถือว่าเป็นผูที้มีคุณภาพนันจะต้องเป็น “บุคคลผูร้อบรู้” โดยเฉพาะความรอบรู้          
ในสิงทีเป็นพืนฐานของการทํางานซึงประกอบด้วยความรู้ความสามารถใน  3 เรือง  ได้แก่                   

1. ความรู้ในเชิงจดัการ 2. ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและ 3. มีจิตสํานึกในภาระความรับผิดชอบ 

(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545: 328) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  53 

 

   

 

 3. การเรียนรู้เป็นทีม  (Team Learning) เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกเป็นกลุ่ม         
ในองคก์รโดยอาศยัความรู้และความคิดของมวลสมาชิกในการแลกเปลียนและพฒันาความฉลาด  

รอบรู้และความสามารถของทีมใหบ้งัเกิดผลยิงไปเสียกวา่การอาศยัความสามารถของสมาชิกแต่ละบุคคล 

ระบบการเรียนรู้ของกลุ่มมีผลสะทอ้นอย่างสําคญัต่อการเรียนรู้ของบุคคล องค์กรแห่งการเรียนรู้
เกิดขึนไปก็ต่อเมือการรวมพลังของกลุ่มต่างๆ  ภายในองค์กรเป็นการรวมตัวของทีมงาน                     
ทีมีประสิทธิภาพสูง สมาชิกในทีมไดมี้โอกาสเรียนรู้ต่างๆ ร่วมกนั โดยการสือขอ้มูลแลกเปลียน
ความคิดเป็นและประสบการณ์ซึงกันและกัน โดยลดลักษณะทีจะก่อให้เกิดอิทธิพลครอบงํา
แนวความคิดของบุคคลอืนออกไป และกระตุน้ให้เกิดการอภิปรายอยา่งกวา้งขวางภายในทีม Senge 

ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การเรียนรู้เป็นทีมนัน เป็นการพฒันาพลังร่วมทีเข้ากันได้ดี เหมือนจุดรวม       
ของแสงเลเซอร์มากกวา่แสงทีกระจดักระจายของหลอดไฟ และ Marquqrdt ไดเ้สนอสิงสาํคญั 3 ขอ้ 

สําหรับการเรียนรู้เป็นทีม  คือ 1) จาํเป็นตอ้งคิดอย่างลึกซึงเกียวกบัประเด็นทีซับซ้อน ดังนันทีม    
อาจเรียนรู้วา่จะโยงศกัยภาพทางความคิดทีหลากหลายให้กลายเป็นความคิดทีชาญฉลาดหนึงเดียว 

2) จาํเป็นในการคิดสิงใหม่และประสานการปฏิบติั 3) ความสามารถในการส่งเสริมและกระตุน้   
การเรียนรู้ของผูอื้นในทีม ความเห็นของ  Zemke  คือ หลกัของวนิยันีเป็นสิงทีเป็นธรรมชาติเรียกวา่
การโตต้อบ ทีซึงสมาชิกของทีมตงัขอ้สมมติฐานและใชค้วามคิดดว้ยกนั วธีิทีรวบรวมสิงดีๆ ร่วมกนั
และหลีกเลียงความสนใจส่วนตัวของแต่ละคน (วิศิษฐ์ ชูวงศ์, 2540: 39-44) ซึงดนัย เทียนพุฒ        

ไดส้รุปว่า ทีมแห่งการเรียนรู้ก็คือ ทีมทีอาศยัสารสนเทศเพือทาํงานในกลุ่มคนทีมาจากหลายกลุ่ม
หลายฝ่ายงาน และทีมการเรียนรู้ทีเก่งก็คือ ทีมทีเรียนรู้จากการฝึกปฏิบติั (ดนยั เทียนพุฒ, 2540: 24)  

Senge เห็นวา่ การเรียนรู้เป็นทีมมี 3 ลกัษณะสําคญั ไดแ้ก่ 1. สมาชิกทีมตอ้งมีความสามารถในการคิด 

ตีปัญหา หรือประเด็นพิจารณาให้แตก  หลายหัวร่วมกันคิด ย่อมดีกว่าการให้บุคคลคนเดียวคิด          

2. ภายในทีมตอ้งมีการทาํงานทีสอดประสานกนัเป็นอย่างดี คิดในสิงทีใหม่และแตกต่างมีความ
ไว้วางใจต่อกัน 3. บทบาทของสมาชิกทีมหนึงทีมีต่อทีมอืนๆ  ขณะทีทีมหนึงสมาชิกเรียนรู้           
อย่างต่อเนือง การประพฤติปฏิบติัของทีมนนัยงัส่งผลต่อทีมอืนๆ ดว้ย ซึงจะช่วยการสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ให้มีพลังมากขึน  ( วีระว ัฒน์  ปันนิตามัย , 2544: 45)  และทีมงานทีมีศักยภาพ                 

มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ มีการเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกฝนทักษะการทํางานร่วมกัน แลกเปลียน
ประสบการณ์กนั ความสําเร็จของทีมงานจะสามารถสร้างให้เกิดมาตรฐานในการเรียนรู้ร่วมกนั     
ในองคก์ร (Lessem R., 1993: 122) 
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 4. แบบแผนทางความคิด  (Mental Model) หมายถึง  แบบแผนทางจิตสํานึกของคน          
ในองค์การ ภาวะทางจิต  ซึงจะเป็นตัวสะท้อนต่อพฤติกรรมของคนในองค์การนันๆ ในการ           
ตงัขอ้สมมติฐาน  เพืออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึน องค์การแห่งการเรียนรู้จะเกิดขึนไดเ้มือ
สมาชิกองค์การมีแบบแผนทางจิตสํานึก หรือความมีสติทีเอือต่อการสะทอ้นภาพทีถูกตอ้งชดัเจน 

และมีการจาํแนกแยกแยะ  โดยมุ่งหวงัทีจะปรับปรุงให้เกิดความถูกต้องในการมองโลก และ
ปรากฏการณ์ต่างๆ  ที เกิดขึนรวมทังการทําความเข้าใจในวิ ธีการทีจะสร้างความชัดเจน                     
เพือการตัดสินใจอย่างถูกต้องและมีวิธีการตอบสนองความเปลียนแปลงได้อย่างเหมาะสม                

มีความสามารถทางความคิด (mental ability) ทีไม่ผนัแปรหรือทอ้ถอย เมือตอ้งเผชิญกบัวกิฤติต่างๆ  

 5. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  (Shared Vision) เป็นการสร้างทัศนะของความร่วมมือกัน    
อย่างยึดมันของสมาชิกในองค์การเพือพฒันาภาพในอนาคต และความต้องการทีจะมุ่งไปสู่         
ความปรารถนาร่วมของสมาชิกทงัองคก์าร มีมุมมองร่วมกนัเกียวกบัปรากฏการณ์แห่งความเปลียนแปลง
และอนาคตของ องค์การ เพือช่วยให้สมาชิกเกิดการยอมรับ ยินยอมพร้อมใจและให้ข้อผูกพนั        
ต่อจุดมุ่งหมายในการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ขององค์การทีตอ้งการตอบสนองต่อการเปลียนแปลง
องค์การแห่งการเรียนรู้จะต้องเป็นองค์การทีสมาชิกทุกคนได้รับการพฒันาวิสัยทัศน์ของตน           
ให้สอดคล้องกบัวิสัยทศัน์รวมขององค์การ  ซึงจะสนับสนุนให้เกิดการรวมพลงัของสมาชิกทีมี
ความคาดหวงัและความกา้วหนา้ต่อไปภายใตจุ้ด มุ่งหมายเดียวกนัของคนทงัองคก์าร (วิศิษฐ ์ชูวงศ,์ 
2540: 46)  และการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัเป็นสิงทีมีคุณค่าสําหรับองค์การแห่งการเรียนรู้ เนืองจาก   
เป็นการกาํหนดจุดเนน้และพลงัในการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบมุ่งสร้าง (Generative Learning) 

  

 ความจําเป็นขององค์การทจีะต้องมีวสัิยทัศน์ 

 1. ทาํให้บุคลากรเกิดแรงบนัดาลใจ และเกิดความมนัใจในการทีจะทดลองปรับตวัและ
พฒันาเพือกา้วไปสู่จุดมุ่งหมายทีตอ้งการ 

 2. ทาํให้การตดัสินใจของบุคลากรในองค์การ  มีความต่อเนือง สอดรับกบัความจาํเป็น
ของ องคก์ารในการเผชิญแรงกดดนัทงัจากภายนอกและภายในองคก์าร 

 3. ทําให้คนในองค์การมีทิศทางและแนวทางทีชัดเจนในการมุ่งไปสู่ เป้าหมาย                
ขององค์การสามารถตดักิจกรรมหรืองานทีปราศจากความจาํเป็น หรืองานทีไม่มีความสัมพนัธ์     
กบัวตัถุประสงคข์ององคก์ารออกไปได ้
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 4. ทาํให้คนในองค์การทาํงานเป็นทีม  สามารถประสานการทาํงานระหว่างกลุ่มต่างๆ
เพือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ วิสัยทศัน์ทีดีควรมีองค์ประกอบหลักทีสําคญั  3 ประการ
ไดแ้ก่ จุดมุ่งหมายหลกั (Core Purpose) ความสามารถเฉพาะ (Discriminating Competencies / Core 

Competencies) และ คุณค่ า ร่ วมห รือ คุณค่าหลัก  (Shared Values / Core Values) โดยแ ต่ละ
องคป์ระกอบมีสาระสาํคญัโดยสรุปดงันี (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545: 347) 
 1. จุดมุ่งหมายหลัก เป็นเจตนารมณ์หรือเหตุผลทีองค์การสามารถทีจะดํารงอยู่ได้            
ซึงมกัจะตอ้งสะทอ้นให้เห็นถึงความมุ่งหวงัของลูกคา้หรือผูรั้บบริการทีมีต่อภารกิจขององค์การ     
ยิงไปกว่านันจุดมุ่งหมายหลักยงัจะบ่งบอกถึงผลผลิตหรือเป้าหมายทีองค์การมีต่อลูกค้าและ
ผูรั้บบริการและการคงไวซึ้งเจตนาขององคก์ารอีกดว้ย 

 2. ความสามารถเฉพาะ เป็นความสามารถทีโดดเด่นในการดาํเนินงานหลกัขององค์การ
มกัจะเป็นสิงทีสะสมกนัมานานและเป็นทีรู้จกัและยอมรับของคนทวัไปในวงการ 

 3. คุณค่าหลกั เป็นปรัชญาหรือความเชือขององค์การทีมีความสําคญั มีความยงัยืนและ    
มีคุณค่าอยู่คู่กบัองค์การและบุคลากร โดยทวัแลว้องค์การส่วนใหญ่ มกัจะกาํหนดคุณค่าหลกัไว้
ประมาณ 3-5 ประการ คุณค่าหลักจะมีลักษณะทีเป็นความเชือทีจาํเป็นขององค์การ ใช้สําหรับ
กาํหนดปรัชญาเพือเป็นแนวทางในการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การ และอาจเป็นจรรยาบรรณ
ขององคก์ารก็ได ้

 6. การสนทนาโต้ตอบอย่างมีแบบแผน  (Dialogue) เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีเวที       
ทีจะพูดคุยแลกเปลียนกนัในเรืองงาน เพือช่วยกนัคน้ควา้หาวิธีใหม่ๆ ในการทาํงาน แลกเปลียน
ขอ้มูลความรู้ซึงกนัและกัน  ส่งเสริมให้บุลากรได้มีโอกาสและกล้าแสดงความคิดเห็น  รวมทงั     
เป็นการส่งเสริมความเสมอภาคในองค์การด้วย เป็นการสือสารทีมีคุณภาพสูง  ทังการฟังและ       
การแลกเปลียน Marquardt  เสนอวา่ การสนทนาโตต้อบอยา่งมีแบบแผนนนั เป็นสือสําคญัสําหรับ
การติดต่อ การประดิษฐ์ และการประสานการเรียนรู้และการปฏิบติัในสถานทีทาํงานเป็นศูนยก์ลาง
ในการเรียนรู้เชิงองค์การ  เนืองจากเป็นการส่งเสริมการรวบรวมความคิดและการสือสาร                

การสนทนาโตต้อบอย่างมีแบบแผน 1. ผลักดนัองค์การไปสู่ความมีสติปัญญาร่วมกนัของกลุ่ม         

2. เครืองมือทีใช้มองโลกเป็นอนุภาคโดยรวมมากกว่าเป็นส่วนทีแบ่งแยกออกจากกัน และ                

3. ผลกัดนัใหเ้รามุ่งเนน้การเปิดเผยและการถามคาํถามวา่ทาํไมและอยา่งไร เป็นอิทธิพลของการรับรู้
ภายในอยา่งทีเราเขา้ใจความเป็นจริง (Marquardt, 1996: 46) 
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 องค์ประกอบท ี2 การปรับเปลียนองค์การ (Organization Transformation) (Marquardt, 

1996: 67) 

 Marquardt ได้เสนอว่า การปรับเปลียนองค์การมีมิติต่างๆ ทีเกียวข้อง 4 ด้าน ได้แก่ 

วสิัยทศัน์ วฒันธรรม กลยทุธ์ และโครงสร้างขององคก์าร ดงัภาพที 5 

     

    
 

ภาพที 5 แสดงระบบยอ่ยดา้นองคก์าร  

ที ม า  : MJ. Marquardt, Building the Learning Organization. Mastering the 5 elements for 

corporate learning 2nd ed. (New York : Palo Alto. CA : Devies-Black Publishing. 2002), 27. 

  

 วสัิยทัศน์ (vision) 

 สาเหตุทีสําคญัของการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัขององคก์ารแห่งการเรียนรู้  เนืองจากการทีสมาชิก
ในองคก์ารไดน้าํเสนอความหวงัและความฝัน โดยกาํหนดความหมายและคุณค่าในสิงทีตอ้งกระทาํ
บนเป้าหมายทีไม่ยึดติดกบัสถานะทีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั และตอ้งตงัเป้าหมายให้สูง เพือเป็นเครืองชีนาํ
ในการรักษากระบวนการเรียนรู้ทีเนน้ดา้นการพฒันา  ทาํให้เกิดการเรียนรู้แบบมุ่งสร้าง(Generative 

Learning) โดยคิดและมองให้ลึกลงไป นอกจากนันยงัชีนาํความคิดและการวางแผนกลยุทธ์ด้วย
กระบวนการให้ผูเ้กียวขอ้งต่าง  ๆเช่น ผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบั ลูกคา้ หุ้นส่วน ผูถื้อหุ้น ไดม้าร่วมพฒันา
วิสัยทศัน์ร่วมกันรวมทงัเพือทีจะได้ทราบว่ามีความรู้ (Knowledge) อะไรบ้างทีองค์การจะต้อง
จัดเก็บ  (Storage) และต้องถ่ายโอนไป (Transferred) และการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ย ังเป็นส่วน
สนบัสนุนให้เกิดการเสียง (Risk Taking) การทดลอง (Experiment) ในการพยายามหาวิธีการใหม่ๆ 

องค์การ

วิสัยทัศน์

วัฒนธรรมโครงสร้าง

กลยุทธ์
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ทีจะทําให้  องค์การประสบผลสําเ ร็จตามวิสัยทัศน์ที ร่วมคิดร่วมทํา  (Marquardt, 1996: 68)                 

ซึงวิสัยทศัน์นีเป็นความคิดเห็นร่วมกนัของคนในองค์การ เพือสนบัสนุนสิงทีจะเกิดขึนในอนาคต 

ซึงรวมถึงพนัธ์กิจ (Mission) และจะเป็นแรงผลกัดนัให้การปฏิบติังานมุ่งสู่เป้าหมายอยา่งมีเจตจาํนง
อย่างผูกพนัการเน้นและใช้พลังงานในการเรียนรู้ไปยงัเรืองทีเป็นทิศทางทีต้องการร่วมกัน              
ทงัองค์การ บนพืนฐานของค่านิยม ปรัชญา ความคิดความเชือคลา้ยคลึงกนั ส่งผลให้มีการร่วมทาํ
กิจกรรมทีมีจุดหมายเดียวกนัในทีสุด (Marquardt & Reynolds, 1994: 32, )  

 วฒันธรรม (culture) 

 องค์การต่างๆ มีวิถีทางระหว่างความเชือ ความคิด และการปฏิบติั ทีสังเกตได้ชัดเจน    
จากสัญลกัษณ์ต่างๆ  วีรบุรุษ (Hero)  พิธีกรรม  อุดมการณ์ และค่านิยม ซึงรวมเรียกว่าวฒันธรรม
องค์การวฒันธรรมขององค์การส่วนใหญ่เป็นเรืองหนึงของการไม่เรียนรู้ เช่น ปฏิเสธการเรียนรู้   
การเสียงหรือความพยายามต่อวิธีการใหม่ๆ และการแบ่งปันการเรียนรู้ เป็นตน้ ดงันนั เพือทีจะเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ค่านิยม วฒันธรรมต่างๆ ดงักล่าวจึงจาํเป็นตอ้งปรับเปลียนจากการทีค่านิยม
เป็นอิทธิพลในการผลกัดนัให้องค์การบรรลุวิสัยทศัน์  วฒันธรรมการเรียนรู้ขององค์การ        
ทีประสบความสําเร็จ จะมีระบบของค่านิยมต่างๆ ทีส่งเสริมการเรียนรู้ระดับดังกล่าว ได้แก่ 

(Marquardt, 1996:  69) 
 1. บรรยากาศองคก์ารทีซึงใหคุ้ณค่าและรางวลั (Valued and Rewarded) 

 2. มีการแบ่งปันความรับผิดชอบเพือการเรียนรู้อย่างทัวถึง  มีความไว้วางใจและ          
ความคล่องตวั (Trust and Autonomy) 

 3. ใหผ้ลตอบแทนสาํหรับนวตักรรมใหม่ การทดลอง และความเสียง (Risk Taking) 

 4. การสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการฝึกอบรมและพฒันาของพนกังาน 

 5. ความหลากหลาย (Diversity) และการสร้างสรรคค์วามร่วมมือ 

 6. ขอ้ผกูพนัในการปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละการบริการอยา่งต่อเนือง 

 7. การตอบสนองต่อความเปลียนแปลงและภาวะยุง่เหยงิ (Chaos) 

 8. คุณภาพชีวติการทาํงาน (Quality of Work Life) 

 Marquardt & Reynolds  ไดใ้ห้ความหมายวฒันธรรมการเรียนรู้ขององค์การ  (Corporate 

Learning Culture) หมายถึง  บรรยากาศทีส่งเสริมการทดลองทาํสิงใหม่ ๆ แมจ้ะเสียงต่อความผิดพลาด
บา้งก็ตาม ซึงการวดัผลสําเร็จของการเรียนรู้พิจารณาจากการบูรณการความคิดทงัหมดขององคก์าร
เขา้ดว้ยกนั วฒันธรรมองค์การตอ้งช่วยให้เกิดการเรียนรู้ทีจะตระหนกัถึงตนเอง (Self –Awareness) 
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การใคร่ครวญ (Self-Reflective) และการสร้างสรรค์  (Creative Way) ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้         
จากประสบการณ์ โดยให้คนได้มีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย สนับสนุนให้มีการให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบั รวมทงัมีโอกาสในการพฒันาตนเองแก่ทุกคน เช่น มีหลกัสูตร การอบรม สัมมนา อุปกรณ์
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ครูฝึกพีเลียงและศูนยข์อ้มูลให้เกิดนิสัยการเรียนรู้จากทุกอย่างในการทาํงาน 

รวมทงัตอ้งมีการสนบัสนุนดา้นขวญักาํลงัใจและการเงินจากองคก์ารอยา่งจริงจงัดว้ย (Marquardt & 

Reynolds, 1994: 31, ) ซึงวฒันธรรมองค์การ (Corporate Culture) มีอิทธิพลต่อการบริหารงาน
อย่างมหาศาล เพราะวฒันธรรมองค์การนีมีทังทีดีและไม่ดีบ่อยครังทีการเปลียนแปลงใด ๆ               
ทีจะมีผลกระทบต่อคนจาํนวนมาก ตวัวฒันธรรมองค์การก็จะเขา้มามีบทบาททนัที และถ้าหาก      
ไปขัดแย้งกับวฒันธรรมองค์การนันด้วยแล้วกระแสของการต่อต้าน คัดค้าน ก็จะยิงรุนแรง        

(วรวธุ มาฆะศิรานนท,์ 2540: 35) 

  และวฒันธรรมการเรียนรู้ในองคก์าร  จะไม่รู้จกัคาํวา่ “ทดสอบแลว้ลม้เหลว” ตราบเท่าที
มีการศึกษาเรียนรู้จากการกระทาํนนั ๆ พนกังานจะมีนิสัยใฝ่รู้ศึกษา คน้ควา้และเผยแพร่ต่อกนัฉนัท์
มิตร มีแนวจูงใจทีจะสร้างสรรค์สิงใหม่ๆ  อยู่เสมอ และได้รับการสนับสนุนทังการเงินและ         
ขวญักาํลงัใจจากผูบ้ริหาร (วรีะวฒัน์ ปันนิตามยั, 2544: 79) 

 กลยุทธ์ (strategy) 

 กลยุทธ์ต่างๆ ทีมีอิทธิพลต่อการเริมตน้ในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึงกลยุทธ์
ดงักล่าว ไดแ้ก่ (Marquardt, 1996: 74) 

 1. สานความสาํเร็จของบุคคลและธุรกิจเขา้กบัการเรียนรู้ในองคก์ารอยา่งกวา้งขวาง 

 2. สร้างการเรียนรู้เขา้ไปในการปฏิบติัการและกิจกรรมขององคก์าร 

 3. เชือมนโยบายต่างๆ ในการจดัคนในองคก์ารไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 4. ตระหนกัและใหร้างวลัต่อการเรียนรู้ 

 5. วดัผลและเผยแพร่ผลกระทบ รวมทงัประโยชน์ต่างๆ ทีองคก์ารจะไดรั้บ 

 6. สร้างโอกาสในการเรียนรู้ 

 7. ใหเ้วลาในการเรียนรู้ 

 8. สร้างสรรคส์ภาพแวดลอ้มทางกายภาพและช่องวา่งสาํหรับการเรียนรู้ 

 9. ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ในงานใหม้ากทีสุด 

 ดงัมีตวัอยา่งของบริษทั Ernst & Young แบบจาํลองการเรียนรู้ในสถานทีทาํงานอยา่งต่อเนือง 
โดยเสนอกลยทุธ์การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในทีทาํงานทีสาํคญั 2 ประการคือ 
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 1. การจดัการตนเองในฐานะผูเ้รียน (Manage Self as Learner) 

 2. การช่วยใหผู้อื้นไดเ้รียนรู้ (Help Others Learn) 

 Marquardt & Reynoldsได้ก ล่าวไว้ว่า  กลยุทธ์  (Strategy) หมายถึง  การใช้กลยุทธ์              
การเรียนรู้โดยเจตนา และการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการ (Action Learning) เป็นจิตสํานึกขององค์การ
ควบคู่ไปกับการทาํงาน กระบวนการเรียนรู้จะเป็นไปอย่างมีกลยุทธ์ทงัในด้านของการยกร่าง       

การดาํเนินการประเมิน ผูบ้ริหารจะเป็นผูท้าํหนา้ทีทดลองมากกวา่จะเป็นผูก้าํหนดแนวทางปฏิบติั
หรือคาํตอบไวใ้ห ้( Marquardt & Reynolds, 1994: 32,  ) 
 โครงสร้าง (structure) 

 บุคลิกลกัษณะทางโครงสร้างขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความยืดหยุน่ ความเปิดเผย 

เสรีภาพ และโอกาส โครงสร้างขององค์การเป็นความจาํเป็นพืนฐานไปสู่การเรียนรู้ หลกัทีจะ
ขบัเคลือนองคก์ารจะอยู่ทีเสรีภาพ การสนบัสนุน และแหล่งทรัพยากร ทีสมาชิกจาํเป็นตอ้งไดรั้บ  
สิง เหล่านีโดยทีชินงาน  ความต้องการ  และความเปลียนแปลงของสมาชิกในองค์การ                         
การเปลียนแปลงโครงสร้างซึงทงัลูกคา้และพนกังานจะไดรั้บการตอบสนองเพิมขึนอยา่งเหมาะสม
ทีสุดสิงทีดีทีสุดทีส่งเสริมและทาํใหเ้กิดการเรียนรู้และการเขา้ถึงองคค์วามรู้ ก็คือแนวทางในการจดั
โครงสร้างองคก์ารซึงมีสิงทีตอ้งคาํนึงถึงดงันี (Marquardt, 1996: 82) 
 1. การปรับปรุงลาํดบัขนัในแนวราบ (Flat Hierarchy) 

 2. ลดการแบ่งแยกโดยมองเป็นองคร์วม (Holistic) 

 3. การจดัองคก์ารและการดาํเนินงานใหเ้ป็นรูปแบบโครงการ (Project Form) 

 4. การสร้างเครือข่าย (Networking) ทงัภายในและภายนอกองคก์าร 

 5. การจดัการแบบเจา้ของกิจการ (Entrepreneurial)  

 6. ถอนรากโครงสร้างทีตายตวั (Bureaucracies) 
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ตารางที  แสดงการเปลียนแปลงกรอบความคิดขององคก์าร  

โครงสร้างแบบราชการ 

(Bureaucracy) 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(Learning Organization) 

 - มีเป้าหมายในระยะสัน 

 - วฒันธรรมทีตายตวั 

 - แนวทางของการผลิต 

 - เนน้ภูมิภาค 

 - การควบคุมการบริหารจดัการ 

 - เป็นไปตามขนัตอน 

 - วเิคราะห์เพียงอยา่งเดียว 

 - การแข่งขนั 

 - วสิัยทศัน์ของบุคคลและองคก์ร 
 - วฒันธรรมทียดืหยุน่ 

 - แนวทางของการเรียนรู้ 

 - เนน้ระดบัโลก 

 - เพิมอาํนาจบุคลากร 

 - เป็นไปตามการเสียง 
 - สร้างสรรคว์เิคราะห์ริเริม 

 - ความร่วมมือและการประสานงาน 
ทีมา  : J. Marquardt Michael, Building the Learning Organization, A Systems Approach to 

Quantum Improvement and Global Success. (New York : McGraw – Hill, 1996), 68.  

 

 สามารถสรุปไดว้า่ การปรับเปลียนองคก์ารมีมิติต่างๆ ทีเกียวขอ้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ วสิัยทศัน์ 

วฒันธรรม กลยทุธ์ และโครงสร้างขององคก์าร ทงันีผูว้จิยัไดน้าํมาประยกุตใ์ชใ้นงานวิจยั โดยการทาํงาน
ของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษยน์ัน ผูน้าํ หรือผูบ้งัคบับญัชาตอ้งมี
วสิัยทศัน์  ตอ้งมีการปรับเปลียนวฒันธรรมองคก์ารเก่า ๆ  เพือเรียนรู้สิงใหม่ ๆ มีการกาํหนดกลยทุธ์
ขององคก์ร และการจดัโครงสร้างขององคก์รทีมีความยดืหยุน่  
 
 องค์ประกอบที 3 การเพิมอํานาจสมาชิกองค์การ (people empowerment) (Marquardt, 

1996: 101) 
 สมาชิกขององคก์ารนนัเป็นแกนหลกัขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ เนืองจากเป็นผูน้าํขอ้มูล
และปรับเปลียนข้อมูลให้เกิดเป็นความรู้ทีมีคุณค่าสําหรับบุคคลและองค์การได้ใช้ แบบจาํลอง
ระบบต่างๆ ขององค์การแห่งการเรียนรู้นัน ระบบย่อยด้านสมาชิกขององค์การนันรวมด้วย 

พนกังานผูบ้ริหาร ผูน้าํ ลูกคา้ คู่คา้ พนัธมิตร ชุมชน ดงัแผนภาพที 6 
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ภาพที 6  แสดงระบบยอ่ยดา้นสมาชิกองคก์าร  

ทีมา : J.  Marquardt Michael, Building the Learning Organization. Mastering the 5 elements for 

corporate learning 2nd ed. (New York : Palo Alto. CA : Devies-Black Publishing. 2002), 28. 

 

 เพือเป็นส่วนทีมีประสิทธิผลสําหรับการเรียนรู้เชิงองค์การ (Organizational Learning) 

สมาชิกดังกล่าวต้องได้รับการเพิมอํานาจให้มีคุณสมบัติและมีความเชียวชาญในการเรียนรู้             
เชิงองค์การในแต่ละส่วนประกอบของระบบย่อยด้านบุคลากร อนัประกอบไปดว้ยสมาชิกต่างๆ 

ตามที Marquardt ไดเ้สนอไว ้ซึงสรุปโดยสังเขปดงันี 
 พนักงาน (Employees) 

 หลกัการในการพิจารณาเพิมอาํนาจใหก้บัพนกังาน ไดแ้ก่ 

 - ปฏิบติัต่อพนกังานในฐานผูเ้รียนรู้ พนกังานทีมีความสามารถ และมีวฒิุภาวะ 

 - ส่งเสริมใหพ้นกังานมีอิสระ มีกาํลงัความสามารถและความกระตือรือร้น 

 - มอบหมายงานโดยใหท้งัอาํนาจและความรับผดิชอบสูง 

 - พนกังานมีส่วนเกียวขอ้งกบัการพฒันากลยทุธ์และการวางแผน 

 - พยายามทาํใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งความตอ้งการของบุคคลและองคก์าร (Marquardt, 

1996: 102-104) 

 ผู้บริหาร/ผู้นํา (Managers / Leaders) 

 ผูบ้ริหารจะถูกเปลียนจากสภาพทียึดติดกบัการควบคุมไปสู่การเรียนรู้ การเพิมอาํนาจ
และการเปลียนแปลงอยา่งต่อเนือง โดยทีองคก์ารแบบใหม่เรียกร้องผูน้าํประเภทใหม่ ซึงมีบทบาท

คน

ผู้บริหาร พนักงาน

ชุมชน

ซัพพลายเออร์
และผู้ขาย

หุ้นส่วนและ
พันธมิตรธุรกิจ

ลูกค้า
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และภาระใหม่ของผูบ้ริหารในองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดงัแผนภาพที 8 องคก์าร (Marquardt, 1996: 

106) 

 

จาก (From)  มาสู่ (To) 

   - การเปลียนแปลงอยา่งต่อเนือง 

   - การปรับปรุงคุณภาพ 

   - โครงสร้างแบบ matrix 

   - การประเมินผลการปฏิบติังาน 

   - กลวัเทคโนโลย ี

   - หนา้ที 

   - ควบคุม 

   - การจา้งงาน 

 

 

 

 

  - การปรับเปลียน 

  - กระบวนการทีเป็นระบบ 

  - โครงสร้างแบบเครือค่าย 

  - การบริหารจดัการปฏิบติังาน 

  - การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 
  - กระบวนการ 

  - การเพิมอาํนาจ 

  - การจา้งงานตามความสามารถ 

 

ภาพที 7 แสดงการเปลียนแปลงในองคก์าร 

ทีมา  : J. Marquardt Michael, Building the Learning Organization, A Systems Approach to 

Quantum Improvement and Global Success. (New York : McGraw – Hill, 1996), 106. 

 

 บทบาทใหม่ของผูบ้ริหาร/ผูน้าํ (new managers / leaders roles) ไดแ้ก่ 

 1. ผูส้อน (Instructor) ผูส้อนแนะ (coach) และพีเลียง (mentor) 

 2. ผูบ้ริหารทีมีความรู้ 

 3. ประสานผูเ้รียนกบัรูปแบบของการเรียนรู้ 

 4. ผูอ้อกแบบ 

 5. ผูป้ระสานงาน 

 6. สนบัสนุนและผูน้าํดา้นโครงการและกระบวนการเรียนรู้ (Marquardt, 1996: 106) 

 สําหรับบทบาทใหม่ของผูน้าํ ไดแ้ก่ ผูส้อนแนะ (Coach) และพีเลียง (Mentor) ทีผลกัดนั
สมาชิกในองค์การให้เ รียนรู้  ประเภทของบทบาทจะขึนอยู่กับจุดเน้นของความต้องการ                    
การช่วยเหลือช่วงเวลาของการเรียนรู้ วธีิการในการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆ ทีเกียวขอ้ง และความเป็นเจา้ของ
การเรียนรู้ นนั ๆ ดงัตารางที 3  (Marquardt, 1996: 107)  
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ตารางที 3  แสดงผูบ้ริหารทีเอืออาํนวยความสะดวกต่อการเรียน 

มิติ (Dimension) ผูส้อน (Instructor) ผูส้อนแนะ (Coach) พีเลียง (Mentor) 

ส ภ า พ ข อ ง ก า ร
ช่วยเหลือ 
ช่วงเวลา 
 

วธีิการช่วยเหลือ 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทีตอ้งทาํ 
 

 

 

 

ทาํตวัเป็น 

ชินงาน 

 

 –  

 

แสดงออกหรือบอก
เ ล่ า  : ให้การ ดูแล ฝึก
ปฏิบัติให้โอกาสใน
ก า ร ท ด ล อ ง ทัก ษ ะ
ใหม่ๆ  การวิ เคราะห์
งานสอนใหช้ดัเจน 

ฝึกป ฏิบัติ  ให้ข้อมู ล
ป้อนกลับมาในแต่ละ
ครังของผลทีเกิดขึน 

 

 

ผูช่้วยเหลือ (Helper) 

ผลลัพธ์ต่างๆของงาน
(job) 

เดือนหรือปี 

 

ร่ ว ม สํ า ร ว จ ปั ญ ห า
ดว้ยกนั 

 

 

 

 

ร่ ว ม กัน ร ะ บุ ปัญห า  
ส ร้ า ง  สรรค์พัฒน า
โอกาสและทบทวน 

 

 

แบ่งปัน (Shared) 

การพฒันาบุคคล 

 

ตลอดชีวิตอาชีพหรือช่วง
ชีวติ 

แสดงความ เ ป็น เพือน  :  

ฟัง ถามใหม้าก 

 

 

 

 

เชือมโยงการทาํงานเขา้กบั
ส่ ว น อื น ๆ  ข อ ง ชี วิ ต 
แบ่งแยกเป้าหมายโดยกวา้ง
แ ล ะ ร ะ ย ะ ย า ว ร ว ม ทั ง
จุดมุ่งหมายของชีวติ 

ผูเ้รียน (Leaner) 

ทีมา  : J. Marquardt Michael, Building the Learning Organization, A Systems Approach to 

Quantum Improvement and Global Success. (New York : McGraw – Hill, 1996), 107. 

 ทักษะใหม่ของภาวะผู้ นํา (New Leadership Skills) ได้แก่(Michael J. Marquardt, 1996 

:108-110) 

 1. สร้างวสิัยทศัน์ร่วมกนั 

 2. ประสานงานทีหลากหลาย ทีมทีเนน้ชินงาน 

 3. โฉมหนา้และการทดลองสอบแบบแผนทางความคิด 

 4. ส่งเสริมความคิดอยา่งเป็นระบบ 

 5. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์นวตักรรม และความปรารถนาทีจะลองเสียง 

 6. มีมโนคติและแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้และการปฏิบติั 
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 ลกัษณะการกระทาํการแสดงออกของผูน้าํจะมีผลกระทบอยา่งลึกซึงต่อพนกังานอาจจะ
เป็นแบบเปิดประตูหรือแบบเปิดเผย เป็นแบบบงัคบัหรือให้อิสรเสรีภาพ แบบขดัขวาง หรือแบบ   
ใหก้าํลงัใจ แบบข่มขู่ หรือแบบสนบัสนุน ผูน้าํแต่ละคนตอ้งเลือกตวัเลือกเหล่านี มีคาํคาํหนึงซึงเป็น
เรืองสําคญัของแบบฉบบัภาวะผูน้าํขององค์การแบบดงัเดิมคือ “การควบคุม” การควบคุมหมายถึง
การบงัคบั หรือการอาํนวยการ ใชอิ้ทธิพลในการกาํกบั ดงันนัผูบ้ริหารจึงมีหนา้ทีเบืองตน้ 3 ประการ
ดงันี (สุรสิทธิ  เหมตะศิลป, 2543: 8) 

 1. กาํหนดวตัถุประสงค ์

 2. ประเมินผลการปฏิบติังาน 

 3. ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 

 ผูน้าํขององค์การแห่งการเรียนรู้จะเพิมอาํนาจให้แก่พนักงานไดอ้ย่างไร ซึงมีวิธีการที
สาํคญัดงัต่อไปนี (สุรสิทธิ เหมตะศิลป, 2543: 9) 

 1. การพฒันาวสิัยทศัน์ร่วมกนั 

 2. การจดัหาทรัพยากรทีจาํเป็นเพือใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ 
 3. การมอบหมายอาํนาจ 

 4. ร่วมเฉลิมฉลองความสาํเร็จ 

 5. เป็นสถาปนิกทีเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 
 โดยสรุป บทบาททีสําคญัของผูบ้ริหารไดเ้ปลียนจากผูค้วบคุมมาเป็นผูก้ระตุน้  สําหรับ
ผูบ้ริหารบางคนการเปลียนแปลงนีอาจเป็นภยัคุกคามแต่สาํหรับคนอืนๆ อาจทาํใหมี้ชีวติชีวา 
 ลูกค้า ( Customers )  

 ลูกคา้นนัสามารถเป็นแหล่งกาํเนิดของขอ้มูลข่าวสารและความคิดต่างๆ ทีควรเชือมโยง
อย่างใกลชิ้ด ในระบบการเรียนรู้และกลยุทธ์ขององค์การ ลูกคา้สามารถจดัหาขอ้มูลสารสนเทศ    
ของผลิตภณัฑที์ทนัสมยัสามารถเปรียบเทียบการแข่งขนัเจาะลึกในการเปลียนแปลงความชอบพิเศษ 

และให้ขอ้มูลป้อนกลบัโดยในทนัทีเกียวการบริการและแบบแผนต่างๆทีนาํมาไวด้งันนัองค์การ 
แห่งการเรียนรู้ควรจะ(Marquardt, 1996: 110) 

 1. ดาํเนินการจดัหาโอกาสทีสามารถเขา้ถึงการฝึกอบรมและการเรียนรู้  เพือศึกษาลูกคา้
และผลิตภณัฑข์องลูกคา้ รวมทงัสร้างความภกัดีจากการเป็นทงัผูเ้รียนรู้และหุน้ส่วนกบัลูกคา้ 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนความคาดหวงัของลูกค้าจากคุณภาพทีได้รับการปรับปรุง
นวตักรรมใหม่ ๆ และความรวดเร็ว เนืองจากการเรียนรู้เรืองนีจะให้ผลตอบแทนทีดีขึนอยา่งแน่นอน 
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 3. คน้หาขอ้มูลป้อนกลบั คาํแนะนาํ และการใหค้าํปรึกษากบัลูกและคู่คา้ อยา่งกระตือรือร้น 

 คู่ค้า ( Suppliers and Vendors)  
 ความสาํเร็จขององคก์ารทีมีเครือข่ายทางธุรกิจ ไม่เพียงมีแต่พนกังานและลูกคา้ แต่รวมถึง
คู่คา้ การยอมให้ผูอื้นในสายโซ่ทางธุรกิจไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเกียวกบัความผูกพนัและนโยบายต่างๆ 

เช่นเดียวกับการจดัการทีเหมาะสม หรือทกัษะทางเทคนิค สามารถสร้างคุณค่าให้กับทุก ๆ คน        
ในระยะยาว(Marquardt, 1996: 111) 

 พนัธมิตร (Alliances )  
 การแข่งขนัระดบัโลก และองค์การเสมือนจริง (Virtual Organizations) ทีเพิมขึนอย่างมาก
นันได้เพิมจาํนวนของทีมระยะสันของพนัธมิตร (Short-Team Alliances) ทีเป็นรูปแบบระหว่าง
องคก์าร  องคก์ารส่วนใหญ่ใชพ้นัธมิตรสําหรับจุดมุ่งหมายของการเพิมผลกาํไรและส่วนแบ่งตลาด 

หรือตดัค่าใชจ่้าย เวลา การทาํซาํ และการเมือง การเรียนรู้ทีพิจารณาจากพนัธมิตร ไดแ้ก่สติปัญญา
ของลูกค้า  กระบวนการและนโยบายการปฏิบัติการ  ความแตกต่างด้านวฒันธรรม เป็นต้น            
สร้างวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ใหไ้ดรั้บการยอมรับ การแลกเปลียนทีถูกตอ้ง ดา้นงานบุคคลทีจะแน่ใจ
วา่จะไดม้าและการเรียนรู้กลบัมา พนัธมิตรในระยะสัน กาํหนดการเรียนรู้ทีสร้างคุณค่าให้กลายมาเป็น
การลงทุนในระยะยาว  และกําไรทีมากขึนสามารถมีอิทธิพลสําหรับความสําเร็จในอนาคต
(Marquardt, 1996: 111) 

 ชุมชน ( community )   
 ชุมชนเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้ เช่น  1. เป็นการเพิมพูนของภาพลกัษณ์    
ขององค์การในชุมชน    2. ความสนใจของชุมชนด้านการทํางานหรือการซือจากบริษัท                         

3. เพิมประสิทธิภาพคุณภาพชีวิตในชุมชน  4. การเตรียมกาํลงัคนในอนาคต  5. โอกาสในการแลกเปลียน
และแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ในชุมชน (Marquardt, 1996: 112) 

 โดยสรุป  การเพิมอํานาจ  (Empowerment) หมายถึง  การส่ง เส ริมสนับสนุนและ               
เปิดโอกาสให้พนกังานมีความสามารถในการเรียนรู้ มีอิสระในการตดัสินใจแกปั้ญหาของตนเอง 

ลดความรู้สึกทีพึงพาผูอื้นในการแกไ้ขปั้ญหา ขยายการเรียนรู้ของตนเองให้บงัเกิดผลงอกงามและ
การเพิมพูนผลผลิต มีความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที กระจายความรับผิดชอบและการตดัสินใจ
แกปั้ญหาไปสู่ระดบัล่างหรือผูป้ฏิบติั เพือให้มีศกัยภาพในการเรียนรู้ภายใตก้ลยุทธ์และแผนงาน    
ขององค์การ (Marquardt & Reynolds, 1994: 56) และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผูป้ฏิบติังาน       
มีความผูกพันทีจะปฏิบัติงานตามความสามารถอย่างดีทีสุด  โดยการส่งเสริมสนับสนุน                      
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ให้ผู ้ปฏิบัติงานมีเป้าหมาย  (Goals) และวัตถุประสงค์  (Objectives) ขององค์การโดยตนเอง               
ข้อสมมติฐานก็คือ ผูป้ฏิบัติงานจะปฏิบัติงานดีทีสุดก็ต่อเมืองานนันๆ มีความหมายต่อตัวเขา         
การเพิมอาํนาจ (Empowerment) เป็นวิธีทีหวงัว่าจะเจาะเขา้สู่ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานให้เห็นว่า
งานมีความสําคญัต่อตวัตนของเขา การทาํงานไม่ใช่เพียงแค่ไดเ้งินเดือนตอบแทนเท่านนั (สถาบนั
พฒันาขา้ราชการพลเรือน, 2539: 78) ทงันีผูว้ิจยัไดน้าํมาประยกุตใ์ชใ้นการวจิยัครังนี โดยขา้ราชการ
ตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการค้ามนุษย์ตอ้งมีการส่งเสริมให้ข้าราชการมีความสามารถ         
ในการเรียนรู้เพือใช้ในการทาํงานเป็นกลุ่ม ดังนันองค์การต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนและ            
เปิดโอกาสใหข้า้ราชการมีอิสระในการตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาในการทาํงานดว้ยตนเอง ลดการพึงพา
บุคคลอืน ๆ  และมีการเพิมพนูความรู้ความสามารถของตนเองใหมี้ความคิดริเริมสร้างสรรคอ์ยา่งเตม็ที 

 

 องค์ประกอบท ี4 การจัดการความรู้ (knowledge management) 

 Marquardt ได้สนับสนุนว่า  ความรู้ได้กลายเป็นสิงสําคัญสําหรับองค์การมากกว่า
ทรัพยากรดา้นการเงิน ทีตงัทางการตลาด เทคโนโลยีหรือทรัพยสิ์นอืนๆ ความรู้เป็นทรัพยากรหลกั
ทีใช้ในการทาํงาน โดยทีประเพณี วฒันธรรม เทคโนโลยี การปฏิบติัการ ระบบต่างๆและขนัตอน
การทาํงานขององคก์าร ลว้นมาจากพืนฐานของความรู้และความชาํนาญทงัสิน 

 พนกังานตอ้งการความรู้เพือเพิมความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละ
บริการให้กบัลูกคา้ทงัภายในและภายนอก ความรู้ทีทนัสมยัเพือเปลียนแปลงระบบโครงสร้างและ
สือสารการแกไ้ขปัญหาต่างๆ รวมทงัยงัไดส้รุปวา่ ความรู้เปรียบเสมือนอาหาร (Food) ขององคก์าร
แห่งการเรียนรู้ 

 ความรู้ไดรั้บการจดัการ โดยการใชป้ระโยชน์และประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการไดรั้บความรู้ 

(Acquired) สร้างองค์ความรู้ (Created) จดัเก็บความรู้ (Storage) และถ่ายโอนความรู้(Transferred) 

ดงัแผนภาพที 8 (Marquardt, 1996: 129) 
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ภาพที   แสดงระบบยอ่ยดา้นความรู้  

ที ม า  : MJ. Marquardt, Building the Learning Organization. Mastering the 5 elements for 

corporate learning 2nd ed. (New York : Palo Alto. CA : Devies-Black Publishing. 2002), 29. 

 

 องคก์ารจะเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนนั กระบวนการในระบบยอ่ย
ด้านการเรียนรู้ต้องดาํเนินไปอย่างมีปฏิสัมพนัธ์กัน การกระจายข้อมูลสารสนเทศควรเกิดขึน       
โดยหลายช่องทาง และมีกรอบของเวลาแตกต่างกนั รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศภายในองคก์ารควรจะ
ได้รับการกลนักรองโดยการจดัการความรู้นันตอ้งการทงัวิธีทีเป็นเชิงรุก (Proactive) และเชิงรับ
(Reactive) 

 ขนัตอนทงั 4 ประการ ในระบบย่อยดา้นความรู้นนัเป็นหวัใจของการเรียนรู้เชิงองคก์าร
เป็นเรืองทีองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดส้ร้างและใชค้วามรู้นนั 

 การแสวงหาความรู้ ( knowledge acquisition) 

 Marquardt เสนอวา่การแสวงหาความรู้นนัตอ้งมาจากแหล่งต่างๆ ทงัภายนอกและภายใน
องคก์าร (Marquardt, 1996: 130) 

 การรวบรวมความรู้จากภายนอก (External Collection of Knowledge) (Marquardt, 1996: 

131)  ปัจจุบันระยะก้าว (Pace) ของความเปลียนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพือการเป็นผู ้นํา            
ด้านการตลาด  องค์การจึงต้องมองออกไปข้างนอกเพือปรับปรุงและเกิดความคิดใหม่ๆ                  

ความรู้

การแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้

การประยุกต์ใช้และ
การทําให้ข้อมูล
ถูกต้องเทียงตรง

การถ่ายโอน
และเผยแพร่ความรู้

การวิเคราะห์และการ
ทําเหมืองความรู้

การจัดเก็บความรู้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  68 

 

   

 

อยา่งสมาํเสมอ เพราะการแข่งขนัสําหรับบริษทัแห่งการเรียนรู้ (Learning Company) ก็คือ  องคก์าร
ไดป้รับใชแ้ละเกิดความกา้วหนา้ ดว้ยขอ้มูลสารสนเทศจากสภาพแวดลอ้มภายนอกดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น 

 1. ใชม้าตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) จากองคก์ารอืนๆ 

 2. จา้งทีปรึกษา 
 3. อ่านมาก ทงัสือสิงพิมพ ์อี-เมล ์และบทความ 

 4. ตรวจสอบแนวโนม้ทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และเทคโนโลย ี

 5. รวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ คู่แข่ง และแหล่งอืนๆ 

 6. จา้งพนกังานใหม่ 
 7. ร่วมมือกบัองคก์ารอืนๆ สร้างพนัธมิตรธุรกิจและการร่วมทุน 
 การรวบรวมความรู้จากภายในองคก์าร (Internal Collection of Knowledge) (Marquardt, 

1996: 132)   ความสามารถในการเรียนรู้จากทุกๆ  ส่วนขององค์การได้กลายเป็นหนึงในการเป็น
ทรัพยากร ทีเพิมคุณค่าอย่างมีหลกัการสําหรับองค์การ และการไดม้าซึงความรู้ต่างๆ ในองค์การ    

ทาํไดโ้ดย 

 1. ใหค้วามรู้กบัพนกังาน 

 2. เรียนรู้จากประสบการณ์ 

 3. ดาํเนินการเปลียนแปลงในกระบวนการต่างๆ 

 Marquardt ไดเ้สนอไห้คาํนึงถึงสิงสําคญั 2 ประการ ในการแสวงหาความรู้ ก็คือ 1. ความจริง 
(Fact) สิงทีเกิดขึนกบัสิงทีถูกรวบรวมไวไ้ม่ไดมี้ความสอดคลอ้งเป็นหนึงต่อหนึงเสมอไป ขอ้มูล
สารสนเทศทีได้รับมาจากทงัภายในและภายนอก ตอ้งได้รับการกลนักรองเสียก่อน และ 2. การได้มา    
ซึงความรู้อาจไดม้าโดยไม่ไดต้งัใจ แต่องค์การแห่งการเรียนรู้ตอ้งแสวงหาความรู้ดว้ยความตงัใจ    
ใหม้ากขึนกวา่เดิม 

 การสร้างองค์ความรู้ (knowledge creation) (Marquardt, 1996: 133)ขณะทีการแสวงหา
ความรู้เป็นการปรับใช้ (Adaptive) ความรู้โดยทวัไป การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) เป็นสิงที
สร้างขึน (Generative) การสร้างความรู้ใหม่เกียวขอ้งกบัแรงผลกั การสัมผสัรู้ การหยงัรู้ ทีเกิดขึนเอง
ในแต่ละบุคคล การสร้างองค์ความรู้ใหม่ควรอยู่ภายใตห้น่วยงานหรือคนในองค์การ ซึงหมายถึง
ทุกๆ คนสามารถเป็นผูส้ร้างองค์ความรู้ได้ ซึง Marquardt ได้ เสนอรูปแบบต่างๆ ในการสร้าง      
องคค์วามรู้ ไดแ้ก่ 
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 1.  ความรู้ทีคนหนึงใหค้วามรู้ทีตนรู้นนักบัผูอื้น เช่น การทาํงานดว้ยกนัอยา่งใกลชิ้ด 

 2.  ความรู้ทีไดจ้ากการรวม (Combining) และการสังเคราะห์ความรู้ทีมีอยู่ ซึงรูปแบบนี 
อาจจาํกดัอยูที่การมุ่งเนน้ในสิงทีมีอยูแ่ลว้ 

 3.  ความรู้ทีเป็นการนาํความรู้ทีองคก์ารมีอยู ่ผนวกกบัความรู้ของแต่ละบุคคล ใหเ้กิดเป็น 
ความรู้ใหม่และแบ่งปันไปทวัทงัองคก์าร 

 4.  ความรู้ทีเกิดขึนเป็นการภายใน โดยทีสมาชิกขององค์การค้นพบแนวทางได้เอง       
โดย ปริยาย ซึงมีกิจกรรมากมายทีองคก์ารสามารถดาํเนินการเพือสร้างความรู้ 

 5.  การเรียนรู้โดยการปฏิบติั (Action Learning) 

 6.  การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ (Systematic Problem Solving) 

 7.  การทดลอง (Experimentation) ต่างกบัการเรียนรู้โดยการปฏิบติั และการแกปั้ญหา 
 อยา่งเป็นระบบโดยมีโอกาสและการขยายวงกวา้งเป็นแรงจูงใจ เรียนรู้จากประสบการณ์
ทีผา่นมา    
 การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ (Knowledge Transfer and Utilization) 

 การถ่ายโอนและการใชป้ระโยชน์จากการเรียนรู้มีความจาํเป็นสําหรับองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

ความรู้ควรจะกระจายและถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมทวัทงัองค์การการถ่ายโอนและ  
การใช้ประโยชน์จากความรู้เป็นเรืองทีเกียวข้องกับกลไก (Mechanical)  อิเล็กทรอนิกส์  และ         
การเคลือนทีของสารสนเทศและความรู้ระหว่างคนหนึงไปยงัอีกคนหนึง เป็นได้ทงัโดยตงัใจ       
และไม่ตงัใจ การถ่ายโอนความรู้โดยตงัใจ มีวถีิทางต่างๆ เช่น 

 1. การสือสารกนัดว้ยการเขียน (บนัทึก รายงาน จดหมาย ข่าวประกาศ) 

 2. การฝึกอบรม (ทีปรึกษาภายใน หลกัสูตรทีเป็นทางการ การฝึกอบรมในงาน) 

 3. การประชุมภายใน 

 4. การสรุปข่าวสาร 

 5. สือภายในองคก์าร (วดีิโอ สิงพิมพ ์เครืองเสียง) 

 6. การเยยีมชมงานต่างๆ (ทีจดัใหเ้ป็นเฉพาะกลุ่มตามความจาํเป็น) 

 7. การหมุนเวยีน / เปลียนงาน 

 8. ระบบพีเลียง (Mentoring) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  70 

 

   

 

 การถ่ายโอนความรู้โดยไม่ตงัใจ มีหลายวิถีทางทีความรู้ถูกถ่ายโอนไปโดยไม่ได้ตงัใจ
หรือไม่เอาใจใส่ อาจเป็นไปโดยการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการทีเกิดขึนตามหน้าทีทีทาํทุกวนั      
โดยไม่ไดมี้แบบแผน เช่น 

 1. การหมุนเวยีนงาน 

 2. เรืองราวต่างๆ ทีเล่าต่อกนัมา 
 3. คณะทาํงาน (Task Force) 

 4. เครือข่ายทีไม่เป็นทางการ 

 ปัจจัยทเีป็นอุปสรรคต่อการสืบค้นและถ่ายโอนความรู้ 

 Marquardt ได้เสนอปัจจยั 4 ประการ ทีเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายโอนความรู้ในองค์การ  
ซึงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการติดต่อ รูปแบบ ความถูกตอ้ง และความหมายของความรู้ 

ได้แก่  1. ตน้ทุน  2. สมรรถนะทางความรู้ของหน่วยรับ  3. ความล่าช้า   4. ข่าวสารถูกบิดเบือน
ความหมายไปทงัตงัใจและไม่ตงัใจ (พิณสวนั ปัญญามาก, 2543: 64) 

 การจัดการความรู้ (knowledge management) 

 Marquardt ให้ทศันะว่า องค์การจะตอ้งมีการจดัการกบัความรู้ในองค์การโดยเริมตงัแต่
การจดัหาความรู้ โดยให้มีลกัษณะของการผสมผสาน ทงัจากแหล่งความภายใน และภายนอกแลว้
นาํมาปรับใหเ้กิดการสร้างสรรค ์ใหส้ามารถใชไ้ดก้บัองคก์าร เมือไดค้วามรู้ทีตอ้งการแลว้ตอ้งมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ต่อจากนันจึงนํามาถ่ายทอดและนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์                  
กบัองคก์ารต่อไป (ปัญญา อศัวกุลประดิษฐ,์ 2544: 36) 

 กลยุทธ์ 10 ประการ สําหรับการจัดการความรู้ (พิณสวนั ปัญญามาก, 2543: 64) 

 1. สร้างความคาดหวงัวา่ทุกคนตอบสนองต่อการเก็บสะสมและถ่ายโอนความรู้ พนกังาน
ควรกลายมาเป็นผูที้ตระหนักในเรืองของความรู้ทีจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ ดังนัน จึงต้อง
สามารถโยงเรืองเหล่านีเข้าด้วยกัน ความรู้อาจจะบรรจุอยู่ในช่องทางทีไม่เป็นทางการ เช่น            
การประชุมหรืออินเตอร์เน็ต หรือ หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร เช่นเดียวกบัช่องทางทีไม่เป็นทางการ 

เช่น การรวมกลุ่มทางสังคม พิพิธภณัฑ ์และภาพยนตร์ เป็นตน้ ในบางบริษทัส่งเสริมและใหร้างวลั
การวิจยัของพนกังานทีตระหนกัว่าการวิเคราะห์เชิงลึกสามารถส่งอิทธิพลต่อพลงัของการเรียนรู้   
ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

 2. การเปลียนแปลงองค์ความรู้จากภายนอกทีเกียวข้องกับองค์การอย่างเป็นระบบ        
เป็นการมองหาทรัพยากรจากภายนอกทีจะเป็นข้อมูลข่าวสารให้กับองค์การได้ ซึงอาจรวมถึง
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การศึกษาภารกิจหรือเปรียบเทียบภาระต่างๆ กบัองค์การอืน การเปรียบเทียบมาตรฐานของการปฏิบติั    
ทีดีทีสุด อีกทงัการเขา้ร่วมประชุมสัมมนา 
 3. การจดัการการเรียนรู้เพือนาํความรู้มาแบ่งปันภายในองคก์าร องค์การแห่งการเรียนรู้
ไดพ้ฒันากลวธีิต่างๆ เพือส่งเสริมการแข่งขนัการเรียนรู้ภายใน รวมทงัภายนอกองคก์าร ดงัมีกลยทุธ์
ทีนาํมาพิจารณาได ้ดงันี 

  3.1 การทบทวนกลยุทธ์ต่างๆ ดว้ยการตรวจสอบความเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ในการแข่งขนั และเก็บขอ้มูล และเก็บขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ของบริษทั เทคโนโลยีและตาํแหน่ง
ทางการตลาด 

  3.2 ตรวจสอบระบบต่างๆ ดว้ยการทบทวนดา้นสุขภาพขององคก์าร กระบวนการ
ขา้มสายงาน และระบบการส่งมอบ เป็นตน้ 

  3.3 รายงานการเปรียบเทียบมาตรฐานภายใน  ทีซึงจําแนกและเปรียบเทียบ
ระดบัชนัของกิจกรรมทีดีทีสุดภายในองคก์าร 

  3.4 การจัดสัมมนาหรือให้มีเวทีทีซึงนําลูกค้า  คู ้ค้า ผู้เชียวชาญภายนอก  หรือ       
กลุ่มต่างๆภายในองคก์าร มาเพือแลกเปลียนแบ่งปันความคิด และเรียนรู้จากผูอื้น ดงักล่าว 

 4. พฒันาแนวทางต่างๆ ของความคิดและการเรียนรู้ทีสร้างสรรค์ จินตนาการนนัสําคญั  
ยิงไปกว่าสารสนเทศ ดงันนั การทาํให้เกิดความรู้และความคิดใหม่อยู่ในทุกอณูของการปรับปรุง  
ในเรืองสือต่างๆ ซึงสามารถพิจารณาได้จากกิจกรรมต่างๆ อาทิ เป็นการไตร่ตรองในการทดลอง
ขนาดเล็กๆ และให้ขอ้มูลป้อนกลบั เพือเพิมกระบวนการเรียนรู้และความสําเร็จในการปรับปรุง
อย่างต่อเนือง ให้รางวลักบัความพยายามทีมีจินตนาการและกลา้เสียง (Risky) นาํไปสู่การประชุม
เชิงปฏิบติัการในการสร้างสรรค์ และใช้สมองซีกขวา ส่งเสริมความคิดทีหลากหลายให้รวมเป็น
หนึงเดียวทีดี 

 5. ส่งเสริมและให้รางวลักับนวตักรรมและการประดิษฐ์คิดค้น เพือทีจะอยู่รอดใน
ตลาดโลก องคก์ารตอ้งสร้างสรรคว์ถีิทางใหม่ๆ อยา่งต่อเนืองของการนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการ
องค์การแห่งการเรียนรู้เน้นหนักในเรืองของการเรียนรู้เชิงมุ่งสร้าง (Generative Learning) เพือ            
การเรียนรู้เชิงองค์การ และความสําเร็จ อีกทงัส่งเสริมให้มีการทดลองและการสะทอ้นกลบัของ    
การเรียนรู้ 

 6. ฝึกพนกังานในดา้นการเก็บและการสืบคน้ความรู้ สมาชิกขององค์การแห่งการเรียนรู้
ไดรั้บข่าวสารทีจาํเป็น ระบบคุณค่าและหน่วยความจาํ ทรัพยากรต่างๆ สาํหรับการเก็บรักษาความรู้
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โดยองค์การ สมาชิกในองค์การเรียนรู้ว่าจะติดต่อกบัศูนยก์ลางความรู้ไดอ้ย่างไร รวมทงัจะเขา้ถึง
ขอ้มูลทีจาํเป็นจากทวัโลกไดอ้ยา่งไร 

 7. ส่งเสริมแบบแผนผสมผสานและการหมุนเวียนงานไปสู่การถ่ายโอนความรู้ข้าม
พรมแดนไดอ้ย่างสูงสุด แนวทางทีมีประสิทธิผลในการถ่ายโอนความรู้ในองค์การก็คือ การโอนถ่าย
ความรู้ไปสู่บุคคลหรือทีม ไม่วา่จะเป็นความดา้นเทคนิค ดา้นระหวา่งบุคคล หรือการจดัการความรู้
ประโยชน์อืนๆ  ของทีมแบบผสมผสานและการหมุนเวียนงาน  เป็นความสดใหม่ (Freshness)       

ของวิธีการและการรับรู้ของสมาชิกใหม่ไปสู่สถานการณ์ดา้นต่างๆ ดงักล่าว เพือเป็นมุมมองใหม่
เกียวกบัการจดัการปัญหาไดดี้ทีสุด 

 8. พฒันาพืนฐานความรู้ของคุณค่าและความจาํเป็นในการเรียนรู้ขององค์การ สิงทีตอ้ง
คาํนึง ก็คือ ปริมาณของขอ้มูลทีมากเกินไป ดงันันองค์การตอ้งกาํหนดว่าขอ้มูลใดใช้ได้ รวมทงั   
ตอ้งตดัสินใจ ในคุณค่าและลงรหัสขอ้มูลอยูบ่นพืนฐานของความจาํเป็นในการเรียนรู้เช่นเดียวกบั
การปฏิบติัการ ขององค์การ ในด้านคลงัเก็บความรู้ควรง่ายต่อการเข้าไปใช้ได้โดยขา้มสายงาน    

ควรจดัโครงสร้างและจดัระบบ  เพือให้ผูใ้ช้ (Users) สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารทีสันกระชับ        
ในเวลาทีรวดเร็ว และทา้ยทีสุดคลงัความรู้นนัควรจะทนัสมยัและตอ้งมีความถูกตอ้งและเทียงตรง 

 9. สร้างกลไกต่างๆ เพือการรวบรวมและเก็บสะสมการเรียนรู้ คุณค่าของการเรียนรู้       
ต่างไดม้าจากทงัความสาํเร็จและความลม้เหลว และยงัเกียวขอ้งกบัทงับุคคลและกลุ่ม  

 10. การถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่งาน สามารถทาํได้โดยรอบคอบ จากการรวมขนัตอน      
ทีเฉพาะเจาะจงจากผูบ้ริหาร (Manager) ผูมี้ส่วนร่วม (Participant) และผูฝึ้กอบรม (Trainer) ทาํในเวลา
ก่อน-ระหว่าง-หลงั ของหลักสูตร อาทิ ก่อนการมีหลกัสูตร เพือทราบว่าทกัษะและเครืองมือใด        
ทีจะใชใ้นการฝึกปฏิบติั และผูฝึ้กอบรมจะมีการปฏิบติัในช่วงเวลาดงักล่าว ดงัตารางที 4 
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ตารางที   การถ่ายโอนการเรียนรู้ในชนัเรียนไปสู่งาน (ดดัแปลงจาก Marquardt, 1996) 

 

 ก่อน ระหว่าง หลงั 

ผูบ้ริหาร ทาํตนใหร้อบรู้ในหลกัสูตร 

และร่วมอภิปรายการใช้
แบบแผนการเรียนรู้ 

ปกป้องผู ้เ รียนจากการ
รบกวนจากงาน 

พฒันาโอกาสสําหรับผูเ้รียน
ในการใช้พฤ ติกรรมใหม่
ทนัทีในงาน 

ผูเ้รียน หารือกบัผูบ้ริหารและผูเ้ขา้ 
รับการอบรมในเรืองขอ
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
เนือหากระบวนการ และ
การประยกุตใ์ชง้าน 

บนัทึกแนวคิดหลักและ
การประยกุตใ์ชง้าน 

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ป ฏิ บั ติ ง า น
โดยทวัไปและความกา้วหน้า
โดยทวัไป 

ผูฝึ้กอบรม หารือกับหัวหน้างานใน
อุปสรรคทีอาจเกิดขึนใน
การถ่ายโอนการฝึกอบรม
ไปสู่งานรวมทงัระบุวิถีทาง
ทีจะลดหรือขจดัอุปสรรค 

ช่วยผูเ้รียนในการจัดตัง
กลุ่มทีจะสนับสนุนซึง
กนัและกนั ในการเรียนรู้
ร่วมกัน  และช่วยเหลือ
ผูอื้นในการนาํกลบัไปใช้
ในงาน 

ติดต่อกบัผูเ้รียนเพือจดัหาการ
สนับส นุนและ ช่วย เห ลื อ  
หากมีปัญหาในการถ่ายโอน
ทกัษะใหม่ไปสู่งาน 

ทีมา : พิณสวนั ปัญญามาก. “การรับรู้ศกัยภาพในการพฒันาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้:
กรณีศึกษาหน่วยธุรกิจและหน่วยปฏิบติัการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”. (วิทยานิพนธ์ 
สาขาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2543), 67. 

 

  หากสามารถดึงนาํหลกัการจดัการความรู้มาประยุกต์ใช้จะสามารถนาํไปใช้ได้      
ในทุกองค์การไม่จาํกดัเพียงการนาํไปใช้ประโยชน์ในองค์การธุรกิจเท่านนั นอกจากนีการจดัการ
ความรู้ยงัมีวามสัมพนัธ์กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  ทีเนน้เรืองคนเป็นหลกั 

โดยมีผูรู้้ 3  ท่าน  คือ  Senge, Marquardt และ Gavin  ไดก้ล่าวไวเ้ป็นแนวคิดร่วมกนัวา่  การจดัการ
ความรู้เกิดจากการเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงและนําข้อมูล  (data) ทีได้มาใช้ประโยชน์  โดย              
การประมวลเป็นสารสนเทศ (Information) ทีมีสาระสําคญั  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาเป็น
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เครืองมือจดัการความรู้ (Knowledge) ตามความตอ้งการและประสบการณ์ การตีความของผูใ้ชง้าน 

และสามารถนาํมาปฏิบติัเพือใชง้านไดจ้ริง 

  การจดัการความรู้ เป็นเครืองมือสร้างคุณค่าของความรู้ให้เกิดการแพร่กระจาย และ
สามารถนํามาปฏิบติัให้เกิดคุณค่าแก่องค์การ เราสามารถจดัการสภาพแวดล้อมเพือก่อให้เกิด       
องค์ความรู้ทีแพร่กระจาย  เ กิดผลผลิต  (Productivity) ทีสูงขึนได้โดยการจัดการความรู้ทีมี                 
ใน  3 รูปแบบ คือ 

 1. ความรู้จากภายนอก  (Explicit Knowledge) คือ ความรู้ทีมีอยู่ทัวไป อยู่ในรูปแบบ      
ของสือต่าง ๆ เช่น ตาํรา สือทางทีว ีเป็นตน้ 

 2. ความรู้ภายในองค์การ  (Embedded Knowledge) คือ ความรู้ทีมีอยู่ในองค์การ เช่น       
ในสายงานการผลิต เป็นตน้ 

 3. ความรู้ทีแฝงในตัวคน  (Tacit Knowledge) คือ  ความรู้ ที เ กิดจากประสบการณ์                
การทาํงานและอยู่ในตวัคน เป็นความรู้ทีจบัตอ้งไม่ได ้(Intellectual Capital) เช่น ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
องคก์าร องคค์วามรู้ทีเป็นนวตักรรมใหม่ ๆ ขององคก์าร ความสัมพนัธ์ของลูกคา้ภาพพจน์ของตราสินคา้ 
เป็นตน้ ซึงเป็นความรู้ทีสําคญัทีสุดทีควรจะให้เกิดการแพร่กระจายในองค์การ เป็นความรู้ทีถูกสร้าง
ขึนมาใหเ้กิดมูลค่าแก่ประเทศได ้

 การจดัการความรู้ใน 3 แบบขา้งตน้ จะตอ้งอาศยัการลงมือปฏิบติัจริง โดยเริมตน้จาก 

 1. การทาํแผนปฏิบติัการ 

  2. การสร้างสภาพแวดลอ้มให้เกิดการแพร่กระจายความรู้อย่างจริงจงั เช่น การใชร้ะบบ                  
เทคโนโลย ีIntranet ในองคก์าร 

 3. การสร้างความตระหนกั (Sense of Awareness) ในการเรียนรู้ 

 4. การคน้หาวา่ความรู้ทีจาํเป็นทีจะผลกัดนัองคก์ารทาํงานไดดี้ขึนไดคื้อเรืองใดบา้ง 

 5. การสร้างวฒันธรรมการแลกเปลียนความรู้ (Knowledge Sharing) 

 6. การสร้างดชันีชีวดัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ 

 7. มีระบบการใหร้างวลัแก่ผูที้แลกเปลียนความรู้ ซึงอาจไม่จาํเป็นตอ้งเป็นตวัเงิน 

ตวัอยา่งการสร้างมูลค่าเพิมดว้ยการจดัการความรู้ทีจบัตอ้งไม่ได ้(Intellectual Capital) ตอ้งเริมจาก 

 1. สิงทีมีอยู่ในองค์การคืออะไรบ้าง (Input) ถ้าไม่มีต้องสร้างขึน (Create) หรือหาผูรู้้       
มากาํหนด (Define) และให้เกิดการเสาะหามา (Capture) ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จากสือ และจดัเก็บ
อยา่งเป็นระบบ เพือใหส้ะดวกต่อการแลกเปลียน (Share) และสามารถนาํมาใชง้านไดจ้ริง (Use) 
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 2. มูลค่าเพิมของสิงทีมีอยูใ่นองคก์าร (Output) คืออะไรบา้ง 

 3. กระบวนการ (Process) เพือเปลียน Tacit Knowledge เป็น Explicit Knowledge ไดแ้ก่ 

    3.1 socialization ไดแ้ก่ walking around ภายในกลุ่มงานเดียวกนัในองค์การ, การทาํ 

Benchmarking กบัองคก์ารภายนอก 

     3.2 Externalization ไดแ้ก่ การรวบรวมองค์ความรู้ทีไดเ้ขา้มาสู่องคก์ารในรูปแบบต่าง ๆ 

เช่น สือ บทความ เป็นตน้ 

     3.3 Internalization ไดแ้ก่ การทดลองใช ้

     3.4 Combination ไดแ้ก่ การจดัระบบ การแลกเปลียนความรู้ 

 สิงทีสําคญัทีสุดคือ การเรียนรู้ในทุกครังจะตอ้งมีการต่อยอดความรู้เสมอ ซึงสามารถทาํได้
ในหลายรูปแบบ เช่น การสรุปบทเรียนโดยจดัการประชุมแบบไม่เป็นทางการ (Informal Meeting) 

การเรียนรู้จากบทเรียนทีเคยมีผู ้จ ัดทําไว้แล้ว  (Best Practice) การแลกเปลียนความรู้ระหว่าง
สายการผลิตกบัองค์การภายนอก การถ่ายทอดความรู้ผ่านทาง Internet ในรูปของ  E-Document,     

E- Forum ทงัภายในและภายนอกองคก์าร เป็นตน้  
 การจดัการความรู้ มีทงัในองค์การและระหว่างองค์การ ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ เอกชน
ชุมชน โดยในระดับมหาวิทยาลัย  ซึงได้มีการจัดการความรู้อยู่ในระดับหนึงแล้ว เช่น ในรูป           
ของห้องสมุด วทิยานิพนธ์ และเวบ็ไซด์ แต่ยงัไม่ถึงขนัทีสามารถทาํให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และ
นาํความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม วิธีการหนึงทีทาํให้เกิดการถ่ายทอดความรู้  
ทงัความรู้ทีมีอยู่ในตวัคนและความรู้ทีเปิดเผย ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถกระทาํได้โดยผ่าน
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และการจดัการความรู้ในระดบัทีสูงขึนกว่าเดิม    
ซึงอาจารย์ไพบูลย์ได้กล่าวสรุปองค์ประกอบของการจัดการความรู้ ไวว้่าการจัดการความรู้           
เป็นกระบวนการ ซึงประกอบดว้ย  (ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม, 2545) 
 1. รวบรวมความรู้ 

 2. การสร้างความรู้ ใชก้ารศึกษาวจิยั 

 3. การจดัเก็บความรู้ ใชเ้ทคโนโลย ี

 4. การถ่ายทอดความรู้ ใชเ้ทคโนโลย ี

 5. การแลกเปลียนความรู้ ใชก้ารประชุมและเทคโนโลยี 
 6. การสังเคราะห์ความรู้ ใชก้ารประชุม 

 7. การพฒันาความรู้หรือการอภิวฒัน์ความรู้ ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์
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 8. การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

 9. การเรียนรู้จากการจดัการความรู้ 

 สามารถสรุปไดว้า่ การจดัการความรู้เป็นการการจดัการความรู้ เป็นเครืองมือสร้างคุณค่า
ของความรู้ให้เกิดการแพร่กระจาย และสามารถนาํมาปฏิบติัให้เกิดคุณค่าแก่องค์การ เราสามารถ
จดัการสภาพแวดลอ้มเพือก่อให้เกิดองคค์วามรู้ทีแพร่กระจาย เกิดผลผลิต (Productivity) ทีสูงขึนได้
โดยเริมตงัแต่การจดัหาความรู้ โดยให้มีลกัษณะของการผสมผสาน ทงัจากแหล่งความภายใน และ
ภายนอก แลว้นาํมาปรับให้เกิดการสร้างสรรค ์ให้สามารถใชไ้ดก้บัองคก์าร เมือไดค้วามรู้ทีตอ้งการแลว้
ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ต่อจากนันจึงนํามาถ่ายทอดและนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบัองคก์ารต่อไป ทงันีผูว้ิจยัไดน้าํมาประยุกตใ์ช้ในการวิจยัครังนี โดยขา้ราชการตาํรวจ
กองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษยต์อ้งมีการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทงัภายในและ
ภายนอกองค์การ การเพิมพูนความรู้จากการฝึกอบรม ฝึกทกัษะต่าง ๆ เพือนาํไปบูรณาการ   
ใช้ในการทาํงานเป็นกลุ่มใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 องค์ประกอบท ี5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี(Technology Application) 

 Brain Quinn  ผูแ้ต่ง The Intelligent Organization ได้กล่าวว่า เทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบ
สําคญัสําหรับการจดัการความรู้ขององค์การ การใช้และความเขา้ใจเทคโนโลยีนนัเป็นทงัศาสตร์
และศิลปะของการเรียนรู้การคน้พบการสือสารข้อมูลสารสนเทศ  และคอมพิวเตอร์(Marquardt, 

1996: 157) 
 ความหมายของเทคโนโลย ี

 เมือลองพิจารณาคาํนิยามทงัสอง คือ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 กบั
พจนานุกรม Webster ฉบับ riverside university dictionary ค.ศ.1994 จะเห็นว่าคาํนิยามในพจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถานนนัค่อนขา้งแคบกวา่ความหมายทียอมกนัทวัไปในเวลานี และถา้หากนิยาม
ทงัสองมาจาํแนกออกไปเป็นขอ้ๆ ก็จะไดร้ายละเอียดเพิมขึนวา่ เทคโนโลย ีหมายถึง 

 1. องคค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ประยกุต ์

 2. การประยกุตว์ทิยาศาสตร์ 

 3.วสัดุ เครืองยนตก์ลไก เครืองมือ 

 4. กรรมวธีิ และวธีิดาํเนินงานทีเกียวกบัวทิยาศาสตร์ประยกุต ์

 5. ศิลปะและทกัษะในการจาํแนกและรวบรวมวสัดุ (ครรชิต มลยัวงศ,์ 2540: 76) 
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 จากการศึกษาของMarquardt (2002: 30) ไดเ้สนอ ระบบยอ่ยดา้นเทคโนโลยี จะประกอบดว้ย 
เครืองข่ายเทคโนโลยแีละเครืองมือทางขอ้มูลต่าง ๆ ทีช่วยสนบัสนุนให้คนในองคก์ารเขา้ถึงความรู้
และมีการแลกเปลียนสารสนเทศและการเรียนรู้ซึงกันและกัน  โดยจะรวมไปถึงตัวระบบ
กระบวนการทางเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างของความร่วมมือทีจะทาํให้เกิดทกัษะในการ
ประสานงาน การสอนงาน และทกัษะเกียวกบัความรู้ดา้นอืน ๆ    
 ระบบย่อยนียงัครอบคลุมถึงการใช้อุปกรณ์อิเลิกทรอนิกส์ และวิธีการในการเรียนรู้          
ทีกา้วหน้าไปมาก ๆ อาทิเช่น การใช้ตวัแบบจาํลอง (Simulation) การประชุมทางไกล (Computer 

Conferencing) ตลอดจนการแลกเปลียนและลงความเห็นร่วมกนั เครืองมือต่าง ๆ เหล่านีอาจกล่าว
ได้ว่าเป็น “ทางด่วนความรู้” (Knowledge Freeways) ซึงเป็นโครงสร้างพืนฐานทีสําคัญสําหรับ     
การจดัการความรู้ 

 องค์ประกอบสําคญั  อย่างของระบบย่อยด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย เทคโนโลยี
สาํหรับการจดัการความรู้และเทคโนโลยสีาํหรับเพิมพนูการเรียนรู้ ดงัแผนภาพที   
 . เทคโนโลยีสําหรับจดัการความรู้ (Technology for Managing Knowledge) หมายถึง 
เทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์ทีรวบรวมกาํหนดรหสั จดัเก็บและถ่ายโอนขอ้มูลไปทวัทงัองคก์าร 
และทวัโลก 

 2. เทคโนโลยีสํ าหรับเพิมพูนการเ รียนรู้  (Technology for Enhancing Knowledge)             

จะเกียวขอ้งกบัการนาํวีดีทศัน์ โสตทศัน์ และการฝึกอบรมแบบสือผสมผสาน (Computer – based 

multimedia) มาใชป้ระโยชน์เพือถ่ายทอด และพฒันาความรู้และทกัษะของคนในองคก์รใหดี้ยงิขึน 
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ภาพที  การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี  
ที ม า  : MJ. Marquardt, Building the Learning Organization. Mastering the 5 elements for 

corporate learning 2nd ed. (New York : Palo Alto. CA : Devies-Black Publishing. 2002), 30. 

 

 เทคโนโลยสีารสนเทศ (information technology) 

 Marquardt เสนอว่า เทคโนโลยีเป็นการกระจายอาํนาจ หน้าที และการควบคุมในการผลิต
สินคา้ การประสานงาน และการบริการจดัการ เพือสามารถประสบความสําเร็จไดดี้กว่า  ง่ายกว่า 
และเร็วขึน เทคโนโลยทีาํใหเ้กิดกฎใหม่ ๆ ในการบริหาร การเปลียนแปลง การพฒันา และการเรียนรู้ 

 1. ขอ้มูลสารสนเทศสามารถเกิดขึนไดใ้นเวลาเดียวกนัในหลายสถานทีทีตอ้งการ 

 2. ผูร้อบรู้ดา้นทวัไปสามารถทาํงานแบบผูเ้ชียวชาญไดเ้พิมขึน 

  3. องคก์ารสามารถเก็บเกียวประโยชน์ทงัจากการรวมอาํนาจและการกระจายอาํนาจได้
พร้อมกนั 

 4. การตดัสินใจเป็นส่วนหนึงในงานของทุกๆ คน 

 5. ในงานจดัการดา้นบุคคลสามารถรับและส่งขอ้มูลถึงกนัไดทุ้กที 

 6. แผนงานสามารถแกไ้ขไดใ้นทนัที (Marquardt, 1996: 159) 

 ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 โดยทวัไปแลว้นิยมกล่าวกนัวา่ เทคโนโลยสีารสนเทศ คือ เทคโนโลยทีีเกียวขอ้งกบัการจดัเก็บ
ประมวลผลและเผยแพร่สารสนเทศ ซึงรวมแลว้ก็คือ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสืีอสาร
โทรคมนาคม หรือ Computer and Communications ทีนิยมเรียกวา่ยอ่ๆ C & C อยา่งไรก็ตามมีแนวโนม้

เทคโนโลยีการจัดการ
ความรู้

การเพิมพูน
ความรู้
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ทีจะนับเทคโนโลยีอืนๆ  ทีเป็นองค์ประกอบของ  C & C และทีเกียวข้องเข้ามาเป็นเทคโนโลยี
สารสนเทศดว้ย เช่น เทคโนโลยกีารศึกษา (ครรชิต มลยัวงศ,์ 2540: 77) 

 Robson ไดใ้ห้คาํนิยามเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) วา่รวมถึงฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ เช่น การประมวลผลขอ้มูล เทคโนโลยีการสือสาร ระบบสํานกังานอตัโนมติั และ
ระบบการผลิตอตัโนมตัิ ทีในปัจจุบนัไดม้ ีการนําเอาเทคโนโลย ีเหล่านีมาใชร้่วมกนัเพือ              
เป็นเครืองมือในการแสวงหา จดัเก็บ ส่งผา่น หรือนาํเสนอขอ้มูล (ธงชยั วงศช์ยัสุวรรณ, 2546: 22) 

 สาํหรับในประเทศไทยระเบียบสาํนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. 2535 ไดใ้ห้คาํนิยามเทคโนโลยีสารสนเทศว่าหมายถึง  ความรู้ในผลิตภณัฑ์
หรือในกระบวนการดาํเนินงานใดๆ ทีอาศยัเทคโนโลยทีางดา้นคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ การติดต่อสือสาร  การรวบรวมและการนาํขอ้มูลมาใชอ้ยา่งทนัการ เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ทงัทางดา้นการผลิต  การบริการ  การบริหาร และการดาํเนินงาน  รวมทงั เพือการศึกษาและการเรียนรู้ 

ซึงจะส่งผลต่อความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การพฒันาคุณภาพชีวิต  และคุณภาพ         
ของประชาชนในสังคม (ธงชยั วงศช์ยัสุวรรณ, 2546: 22) 

 สรุปไดว้า่ การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีเป็นการการกระจายอาํนาจ หนา้ที และการควบคุม
ในการผลิตสินคา้ การประสานงาน และการบริการจดัการ เพือสามารถประสบความสําเร็จไดดี้กวา่ 
ง่ายกวา่ และเร็วขึน เทคโนโลยีทาํให้เกิดกฎใหม่ ๆ ในการบริหาร การเปลียนแปลง การพฒันา และ
การเรียนรู้ ทงันีผูว้ิจยัได้นํามาประยุกต์ใช้ในการงานวิจยั โดยข้าราชการตาํรวจกองบงัคบัการ
ปราบปรามการคา้มนุษยมี์ความจาํเป็นตอ้งมีการเรียนรู้เทคโนโลยีร่วมกนั ใช้ในการจดัเก็บขอ้มูล
ต่างๆในการทาํงานและสามารถนาํขอ้มูลข่าวสารทีเก็บไวม้าใช้ประโยชน์ในการทาํงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการไหลเวยีนขององค์ความรู้ 

 กลไกหลกัในการถ่ายโอนความรู้ทวัทงัองคก์าร ประการแรก คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถปรับปรุงการความสามารถของสมาชิกในการติดต่อสือสารกบัผูอื้นไดม้ากขึน เนืองจาก
ความไม่ชัดเจนของพรมแดนและความสัมพนัธ์แบบลาํดบัชันลดลง ประการทีสอง เทคโนโลยี
สารสนเทศทาํให้การติดต่อสือสารของสมาชิกกบัผูอื้นง่ายขึนและทนัเวลา ดว้ยสืออิเล็กทรอนิกส์
เมล ์และการประชุมทางไกล (Video Conference) ประการทีสาม ลดระดบัการบริหารแบบลาํดบัชนั 

ในเวลาเดียวกนั เป็นการเพิมศกัยภาพใหก้บัขนาดของการควบคุม (Span of Control) การเพิมอาํนาจ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  80 

 

   

 

ใหก้บัสารสนเทศ เพือคนทีทาํงานแนวหนา้ (Frontline) จะไดมี้อิสระในการตดัสินใจมากขึนสุดทา้ย 

เป็นการสร้างความยดึหยุน่โดยใชส้ถานีงาน (Work Stations) ฐานขอ้มูลทีสัมพนัธ์กนั และคลงัความรู้ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศนัน เป็นเครืองมือสําหรับปรับปรุงการติดต่อสือสาร และ           
การไหลเวียนของความรู้และการเรียนรู้  ระบบการสือสารทีใช้คอมพิวเตอร์เป็นสือกลาง                   

ใช้ประโยชน์ดา้นการจดัเก็บ การประมวลผล และสามารถสืบคน้ความรู้ไดจ้ากระบบสารสนเทศ 

เพือใชใ้นการสือสารกบัทงัภาย ในภายนอกองคก์าร มีฐานขอ้มูล รายงาน เอกสาร คู่มือการทาํงาน   
ทีสามารถจดัการไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายต่อการเขา้ถึงระบบโดยพนกังานทงัหมด (พิณสวนั ปัญญามาก, 

2543: 72) 

  

 เทคโนโลยพีนืฐานของการเรียนรู้ (Technology – Based Learning) 

 องคก์ารแห่งการเรียนรู้ในปี 2010 จะใชป้ระโยชน์ของเทคโนโลยีซึงรวมถึงคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดีย ระบบวดีิโอทีมีการโตต้อบและการเรียนรู้ทางไกล จดัหาอุปกรณ์สือสารทีติดต่อไดท้งัทางเดียว
และสองทางระหวา่งผูใ้หก้ารศึกษาและผูเ้รียนรู้ สภาพแวดลอ้มขององคก์ารจะเป็นแบบ 

 1. Modular ดว้ยโปรแกรมต่างๆ สําหรับทกัษะเพียงอยา่งเดียวมากกวา่หลกัสูตรทีมีทกัษะ
หลายๆ ทกัษะ 

 2. Multisensory กระตุน้การมองเห็น เสียง และสัมผสัในหลายวถีิทางของนวตักรรม 

 3. Portable เคลือนยา้ยจากบา้นสู่ทีทาํงานไดง่้าย 

 4. Transferable เคลือนยา้ยขา้มภาษาและวฒันธรรม 

 5. Interuptable มีความสามารถเปิด-ปิดไดง่้าย 

 พืนฐานเทคโนโลยีเพือการเรียนรู้ดังกล่าวนัน จะอยู่ภายใต้การควบคุมของพนักงาน    
ด้วยปฏิบัติการและควบคุมขบวนการอัตโนมติั  (Automatic) ทีใช้ระบบเอกสารแบบออนไลน์  

พนกังานจะเรียนโดยเทคโนโลยี หรือหนงัสือคู่มือการทาํงานโดยชีนาํตนเองในการเรียนรู้มากขึน
กวา่จากศูนยก์ลางทีทาํการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ พนกังานมีอิสระทีจะเริมประเภทของการเรียนรู้
จากประสบการณ์ทีจาํเป็นต่อการปรับปรุงความสําเร็จในงาน การใช้การสือสารโทรคมนาคม 

(Telecommunication) การประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมจะมีมากขึนอย่างแน่นอน  เค รือข่าย
คอมพิวเตอร์อาํนวยความสะดวกในการสือสารไดอ้ยา่งรวดเร็วรอบโลก และองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ระดบัโลกใชเ้ครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อยา่งกวา้งขวาง การฝึกอบรมรวดเร็วขึน น่าสนใจมากขึน และ
จูงใจมากขึน เนืองจากเป็นคาํแนะนาํตามความตอ้งการสารสนเทศทีมาจาก ผูใ้ชเ้อง (User) 
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 ฐานเทคโนโลยีเพือการเรียนในชนัเรียน (Classroom) จะมุ่งสู่ขอบเขตทีสามารถเพิมคุณค่า 
เช่น ทักษะระหว่างบุคคล  ทักษะการคิดเชิงวิจารณ์  และการเรียนรู้แบบมุ่งสร้าง (Generative 

Learning) ทีซึงสมาชิกตอ้งการมาเขา้ร่วมในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ฐานเทคโนโลยีเพือการเรียนรู้    
ทีเหมาะสม การเลือกใชสื้อซึงมีความสําคญั ขณะทีเทคโนโลยีทีมีการโตต้อบอาจจะมีประสิทธิผล
ในการฝึกอบรมด้านพฤติกรรม  และสุดท้ายความก้าวหน้าของฐานเทคโนโลยีเพือการเรียนรู้          
ซึงประหยดัตน้ทุนอีกดว้ย (Marquardt, 1996: 163) 

 

 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Performance Support 

Systems : EPSS) 

 EPSS ถูกขนานนามว่าเป็นเครืองมือในการเรียนรู้ของศตวรรษที 21 ระบบสนับสนุน   
การปฏิบัติงานเป็นได้ทังอิเล็กทรอนิกส์  และไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์  (Manual) ซึงทัง  2 ระบบ
สนับสนุนพนักงานในการเรียนรู้และปรับปรุงการปฏิบัติงานในพืนที  (Site) ระบบทีไม่ใช้
อิเล็กทรอนิกส์ได้รวมการสอนแนะต่างๆ และการใช้กระดาษตวัอกัษรและเครืองมือต่างๆ EPSS    

ใช้คอมพิวเตอร์ในการได้มาซึงความรู้  การเก็บรักษาและการกระจายความรู้ไปทวัทงัองค์การ 

ช่วยเหลือพนักงานเข้าถึงการปฏิบติังานใน ระดับสูงในเวลาทีรวดเร็วมาก  ด้วยการสนับสนุน       
ดา้นบุคลากรเป็นอยา่งนอ้ยเป้าหมายของ EPSS ตามทีผูรู้้ (Guru)  ดา้น EPSS ชือวา่ Gloriagery กล่าววา่เป็น 
“การจดัหาสิงใดก็ตามทีจาํเป็นต่อการสร้าง การผสาน และการเรียนรู้ ณจุดทีตอ้งการ” (พิณสวนั 

ปัญญามาก, 2543: 75) 

 ลกัษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ในเชิงระบบ (System Learning Organization) 

 Marquardt ( : ) กล่าววา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ทีเป็นระบบ จะมีพลานุภาพให้เกิด
ความสําเร็จทียิงใหญ่ขององค์การ เมือเป็นเช่นนันแล้ว อะไรจะเป็นลกัษณะและมิติขององค์การ
เหล่านันกนับ้างอย่างไร  การเรียนรู้จะบรรลุผลสําเร็จก็ด้วยระบบขององค์การโดยรวม สมาชิก    
ขององค์การทุกคนเห็นถึงความสําคญัของการเรียนรู้อย่างเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัต่อเนืองทวัทงั
องคก์าร อนัจะส่งผลต่อความสาํเร็จ ณ ปัจจุบนั และอนาคต การเรียนรู้เป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์
ทีถูกประสานและดาํเนินการควบคู่ไปกบัการทาํงาน ผูค้นในองค์การจะมุ่งความสนใจไปทีการคิด
สร้างสรรคแ์ละการเรียนรู้แบบสร้างเสริม สมรรถนะหลกั ทีไดรั้บการพฒันามาเป็นอยา่งดี จะทาํหนา้ที
เป็นจุดกาํเนิดของผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ ๆ โดยมีการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เป็นพืนฐาน
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และองคก์ารประเภทนีจะมีความสามารถในการปรับตวั สร้างตวัเองใหม่และกระตุน้ตนเอง ให้ตอบรับ
สภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไดต้ลอดเวลา 
 โดยมีบรรยากาศในองค์การเป็นตวัสนับสนุน เร่งเร้าและให้รางวลัสําหรับการเรียนรู้   
ของบุคคลและของกลุ่ม  พนกังานจะสร้างเครือข่ายการเรียนรู้แบบใหม่ขึนทงัภายในและภายนอก
องคก์าร พวกเขายนิดีตอ้นรับการเปลียนแปลง เรืองทีไม่คาดคิดและแมก้ระทงัความลม้เหลวก็จะถูกมองวา่
เป็นโอกาสในการเรียนรู้ คุณภาพและการปรับปรุงอยา่งต่อเนืองกลายเป็นแรงกระตุน้ของพนกังาน
ทุกคน สมาชิกทุกคนในองค์กรสามารถเขา้ถึงขอ้มูลทีมีความสําคญัยิงต่อความสําเร็จขององคก์าร  
ไดโ้ดยสะดวก 

 

    องคก์ารทีสามารถประสานระบบยอ่ยทงั  นีเขา้ดว้ยกนั ก็จะมีสมรรถนะทีดีเยยีมทีจะ  
 . คาดการณ์ และปรับตวัให้เข้ากับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไปได้                   
รวดเร็วยงิขึน 

 . เร่งการพฒันาผลิตภณัฑ ์กระบวนการและบริการใหม่ ๆ ไดเ้ร็วยงิขึน 

 . มีความชาํนาญในการเรียนรู้จากคู่แข่งและจากผูร่้วมงานมากขึน 
 4. ทาํใหก้ารถ่ายโอนความรู้จากส่วนหนึงขององคก์ารไปยงัอีกส่วนหนึงเร็วขึนกวา่เดิม 

 . เรียนรู้จากความผดิพลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลขึน 

 . ใชพ้นกังานทุกระดบัใหเ้ป็นประโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ที 

 . ลดเวลาในการดาํเนินการเปลียนแปลงเชิงกลยทุธ์ลง 

 . กระตุน้ใหเ้กิดการปรับปรุงอยา่งต่อเนืองไดท้วัทงัองคก์าร 

 . ดึงดูดพนกังานทีดีทีสุดใหท้าํงานกบัองคก์าร 

               . เพิมความผกูพนัและความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน 

 การเรียนรู้ต้องถูกเชือมโยงเข้ากับความต้องการพืนฐานของธุรกิจและกับผลลัพธ์                
ทีผูจ้ดัการ ลูกคา้ หุ้นส่วนและผูถื้อหุ้นตอ้งการ บริษทัเหล่านีจะวดัความมีประสิทธิผลขององคก์าร 
โดยดูทีผลการปฏิบติังานของธุรกิจไม่ใช่ดูทีจาํนวนหลกัสูตรในการฝึกอบรม การเรียนรู้จะเป็นทีมา
ของผลลพัธ์ต่าง ๆ ของธุรกิจ อาทิเช่น การได้มาซึงบุคคลมีความสามารถพิเศษ การบริหารช่อง
ทางการจาํหน่าย สมรรถนะดา้นความเป็นผูน้าํ รอบระยะเวลา (Cycle time) ทีลดลง ความเร็วในการเปิดตวั
ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ การควบรวมและเขา้ซือกิจการ การบริหารความเสียง การปฏิบติัไดส้อดคลอ้งกบั
ตวับทกฎหมาย และการรักษาความพึงพอใจของพนกังานและลูกคา้  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  83 

 

   

 

2.3 งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

  

 ตติยา   ม่วงมิงสุข  ( )  ได้ศึกษาวิจัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการในโรงเรียนกองทพัเรือ การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์

. เพือศึกษาระดบัของวิจยัในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการในโรงเรียนสังกดักองทพัเรือ 2. เพือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งวิจยัในการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการในโรงเรียนสังกดักองทพัเรือ          

3. ศึกษาตวัแปรวจิยัในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ทีสามารถร่วมกนัทาํนายประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการในโรงเรียนสังกดักองทพัเรือ ผลการศึกษาพบวา่ . ขา้ราชการในโรงเรียน
สังกดักองทพัเรือ มีวินยัในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก . ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการในโรงเรียนสังกดักองทพัเรืออยูใ่นระดบัมาก . วิจยัในการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการในโรงเรียนสังกดักองทพัเรือ        
มีความสัมพนัธ์กนั . วิจยัในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อนัได้แก่ ด้านความคิดเชิงระบบ      
ดา้นแบบแผนความคิดอ่าน ดา้นการมีวิสัยทศัร่วม และดา้นความรอบรู้แห่งตน สามารถพยากรณ์
และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการในโรงเรียนสังกดักองทพัเรือ ไดร้้อยละ 

.   
 ทศพร เวชศิริ ( ) ไดศึ้กษาการรับรู้ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิผล 

ในการทาํงานแบบกลุ่ม : กรณีศึกษาพนกังาน บริษทั ไทยเมอร์รี จาํกดั การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์      
เพือ 1. ศึกษาระดับการรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และระดับประสิทธิผลในการทาํงาน      
แบบกลุ่ม 2. ศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จาํแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล  3. ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่มจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล            

4. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้กบัประสิทธิผลในการทาํงาน
แบบกลุ่ม 5. เพือสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า             
1. พนักงานส่วนใหญ่มีการรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในระดบัสูง และมีประสิทธิผล     
ในการทาํงานแบบกลุ่มในระดบัสูง  2. พนกังานทีมีปัจจยัส่วนบุคคลคือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
และรายได้ แตกต่างกนัมีการรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญั    
ทางสถิติที .005-.000   3. พนักงานทีมีปัจจยัส่วนบุคคล คือสถานภาพสมรส อายุ ระดบัการศึกษา อายุ
งาน และรายได้ แตกต่างกนัมีประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่มแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทาง
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สถิต  ที .005-.000   4. การรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่มอยา่งมีนยัสําคญัที .000 (r = .765)   5. องคป์ระกอบ
ของการรับรู้ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่ม
ไดร้้อยละ 90.2 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .000    

  มาลัยว ัลย์  บุญแพทย์ ( )  ได้ทําการศึกษาเรือง  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย              
ดา้นองค์การแห่งการเรียนรู้กบัประสิทธิผลขององค์การ:กรณีศึกษาพนกังานสายสํานกังานบริษทั   
ซีพีออลล์  จาํกดั  (มหาชน)  ผลการศึกษาขอ้มูลเกียวกบัการรับรู้ดา้นปัจจยัองคก์ารแห่งการเรียนรู้  
ทงั   ปัจจยั  พบวา่  โดยภาพรวมเมือพิจารณารายดา้น เรียงลาํดบัค่าเฉลียไดแ้ก่  1. ดา้นการจดัการ
ความรู้ (แสวงหาความรู้ การสร้างองคค์วามรู้ การจดัเก็บความรู้ การถ่ายโอนและนาํไปประยุกตใ์ช)้  

. พลวตัรการเรียนรู้ (ระดบักลุ่ม กลุ่มหรือทีม  และองค์กร)  . ดา้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
(ระบบสารสนเทศความรู้  และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์) .  ด้านการ
ปรับเปลียนองค์การ (วิสัยทศัน์  วฒันธรรม กลยุทธ์และโครงสร้าง)  และ . ดา้นการเพิมอาํนาจ
สมาชิก (ผูป้ฏิบติังาน  ลูกคา้  หุ้นส่วน ซัพพลายเออร์และชุมชน  ขอ้มูลเกียวกบั  ความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้กบัประสิทธิผลขององคก์าร  พบวา่ ดา้นพลวตัรการเรียนรู้ 
ดา้นการเพิมอาํนาจสมาชิกองค์การ และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ยอมรับสมมติฐาน  และ
ปฏิเสธสมมติฐานด้านการปรับเปลียนองค์การ และด้านการจดัการองค์ความรู้  ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัด้านองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลขององค์การพนักงานสายสํานักงาน  
วิเคราะห์ผลโดยหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้กับ
ประสิทธิผลขององค์การ  ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการดําเนินงานของพนักงาน         
สายสาํนกังานโดยภาพรวมมีนยัสาํคญัทีระดบั .      

  อญัญรัตน์ บาํรุงราษฎร์ ( ) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
กบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 การวิจยัครังนี     
มีวตัถุประสงค์  1. เพือศึกษาระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 5  2. เพือเปรียบเทียบความเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 

จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน  3. เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

กบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจยั พบวา่  
1. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกียวกบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
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และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวม      
อยูใ่นระดบัมาก  2. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีปฏิบติัหนา้ทีในโรงเรียนทีมีขนาดต่างกนั   
มีความคิดเห็นเกียวกบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  3. ขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทีปฏิบติัหน้าทีในโรงเรียนทีมีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกียวกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวมและ    
รายดา้นไม่แตกต่างกนั  4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
กบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า ความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ตาํ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

     อาํนวย สุขขี (2552) ได้ศึกษาในเรืองการหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านองค์การแห่ง     
การเรียนรู้กบัประสิทธิผลองค์การ : กรณีศึกษา สํานกัเครืองจกัรกล (ส่วนกลาง) กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้แนวคิดด้านประสิทธิผลแบบวดัผลสําเร็จตามเป้าหมาย            
ผลการศึกษาพบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้กบัประสิทธิผลองคก์าร 

ของสํานกัเครืองจกัรกล กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก 
อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที .01 พบวา่มีค่าสหสัมพนัธ์ ทงั  สมมติฐาน เรียงลาํดบัจากความสัมพนัธ์
มากทีสุดไปหานอ้ยทีสุด ไดด้งันี . ความสัมพนัธ์ระหวา่งพลวตัรการเรียนรู้ (Learning Dynamics) 

(. )  . คือ ดา้นการเพิมอาํนาจสมาชิกองคก์าร (People Empowerment) (. )  . ดา้นการปรับเปลียน
องคก์าร (Organization Transformation)   (. )  . ดา้นการจดัการองคค์วามรู้ (Knowledge Management)   
(. ) . ค่าความสัมพนัธ์ตาํสุด คือดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี(Technology Application) (. ) 

 อนงนาฏ  ภูมิภกัดี ( )ไดศึ้กษาเรืองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของสถานีตาํรวจนครบาลกบัประสิทธิผลของหน่วยงานในสถานีตาํรวจนครบาล ผลการศึกษา
พบวา่ ขอ้มูลเกียวกบัระดบัประสิทธิผลของสถานีตาํรวจนครบาล พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเกียวกบั
ประสิทธิผลในระดบัค่อนขา้งสูง มีอยู ่  ดา้นคือ ดา้นตวัแบบเป้าหมายเชิงเหตุผล พบวา่  การทาํงาน
ของหน่วยงาน จะมุ่งเน้นไปทีการทาํงานให้สําเร็จ ดา้นตวัแบบกระบวนการภายใน ส่วนด้านทีมี
ระดับประสิทธิผลในระดับปานกลาง มีอยู่ด้วยกัน 3 ด้านเรียงตามลําดับ ดังนี ด้านตัวแบบ
กระบวนการภายใน  พบว่า ขนัตอนในการทาํงานภายในหน่วยงาน มีลกัษณะทีตอ้งพึงพาอาศยั
ขนัตอนการทาํงานอืน ด้านตวัแบบมนุษย์สัมพนัธ์ พบว่า  ลกัษณะการทาํงานภายในหน่วยงาน       
จะคาํนึงถึงด้านคุณธรรมและจริยธรรม  และด้านตัวแบบระบบเปิด พบว่า  ภายในหน่วยงาน             
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มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆ  และภายในหน่วยงานมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที
สร้างสรรค ์ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัระดบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของเจา้หนา้ทีตาํรวจ
สังกดัสถานีตาํรวจนครบาล  พบว่า  ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเกียวกบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้   
ของเจ้าหน้าทีตํารวจสังกัดสถานีตํารวจนครบาลมีระดับค่อนข้างสูงมีอยู่ด้วยกัน  5 ด้าน                    
เรียงตามลาํดบั  ดงันี  . การปรับเปลียนองค์การ  . การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี  . การเพิมอาํนาจ
สมาชิกองค์การ . การจดัการองค์ความรู้ และ .  พลวตัรการเรียนรู้ เมือพิจารณาองค์ประกอบ      
ขององค์การแห่งการเรียนรู้ทัง   ด้านของเจ้าหน้าทีตํารวจสังกัดสถานีตํารวจนครบาล   
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานีตาํรวจนครบาลกบัประสิทธิผล
ของหน่วยงานในสถานีตาํรวจนครบาล  พบวา่ ปัจจยัดา้นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานีตาํรวจ
นครบาลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิผลการทาํงานของหน่วยงานในสถานีตาํรวจนครบาล   
โดยภาพรวมอยา่งมีนยัทางสถิติทงั   ดา้น ดงันี  ดา้นพลวตัรการเรียนรู้ ดา้นการปรับเปลียนองคก์าร  

ด้านการเพิมอาํนาจสมาชิกองค์กร ด้านการจดัการความรู้  และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ความสามารถในการอธิบายและทาํนายประสิทธิผลของสถานีตาํรวจนครบาล  ดว้ยแนวคิดองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ ผลการศึกษา พบว่า เมือพิจารณาตวัแปรทาํนายทุกตวัพร้อมกนัปัจจยัดา้นองค์การ
แห่งการเรียนรู้มีความสามารถในการทาํนายประสิทธิผลการทาํงานของหน่วยงานในสถานีตาํรวจ
นครบาล ได้มากกว่าร้อยละ   พิจารณาจากค่า R2  พบว่าปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้           
(คือพิจารณาตัวแปรต้นทังหมดพร้อมกัน   ตัว)  สามารถอธิบายประสิทธิผลการทํางาน                    
ของหน่วยงานในสถานีตาํรวจนครบาล ได ้ .  %  ดงันนัจึงยอมรับสมมติฐาน  และเมือพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิถดถอยพหุคูณถดถอย พหุคูณมาตรฐาน(B) จะพบว่ามีตัวแปรทํานาย   ตัว                   
ทีมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติโดยมีรายละเอียด ดังนี  ด้านการจัดการ           
องคค์วามรู้ และดา้นการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีจะมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของหน่วยงานในสถานี
ตาํรวจนครบาลโดยรวม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดับ .  แต่ในทางตรงกันข้ามพบว่า           
มีตวัแปรตน้สามตวัคือ  ด้านพลวตัรการเรียนรู้ ดา้นการปรับเปลียนองค์การ  ดา้นการเพิมอาํนาจ
สมาชิกองค์การ  จะมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของหน่วยงานในสถานีตาํรวจนครบาลโดยรวม      
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั .  

 อนันต์  บุญสนอง (2554) ไดศึ้กษาอิทธิพลขององค์การแห่งการเรียนรู้ และการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยที์ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ โดยมีวตัถุประสงค์ 3 ขอ้ไดแ้ก่  . เพือศึกษา
ระดับการดําเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้ ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระดับ
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ประสิทธิผลขององคก์าร  2. เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารแห่งการเรียนรู้และการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยก์บัประสิทธิผลขององค์การและ  3. เพือศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุทีอธิบายและ
ทาํนายระดบัประสิทธิผลขององค์การด้วยระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และระดับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในองค์การ  ผลการศึกษาพบว่า . การวิเคราะห์ระดับ
ประสิทธิผลขององค์การ อยู่ในระดบัมาก   . การวิเคราะห์ระดบัการดาํเนินงานขององค์การแห่งการ
เรียนรู้ขององคก์าร ทุกตวัแปรมีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก . การวิเคราะห์ระดบัการดาํเนินงาน
ของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทุกตวัแปรมีการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกล าง             

. ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้และการพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยรวมมีความสัมพนัธ์อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0 .01 กบัปัจจยัทีทาํหนา้ทีเป็นตวัแปรตามไดแ้ก่ ประสิทธิผลขององคก์าร
ทงั  ตวัแบบคือ  . ดา้นตวัแบบกระบวนการภายใน . ดา้นตวัแบบระบบเปิด . ดา้นตวัแบบมนุษย์
สัมพนัธ์ . ดา้นตวัแบบเป้าหมายเชิงเหตุผล   
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บทท ี  
 

การดําเนินการวจัิย 
 
  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารแห่งการเรียนรู้กบัประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
แบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์มีการดาํเนินการวจิยัดงันี 

 3.1  การออกแบบการวจิยั 
 3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.3  วธีิการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4  การวดัตวัแปร 
 3.5  เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

 3.6  การสร้างและการตรวจสอบเครืองมือ 
 .   การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 การออกแบบการวจัิย 
 
 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์เป็นกลุ่มประชากรในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดาํเนินการตามกระบวนการวิจยั
เชิงปริมาณ (Quantitative research) 

 

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 

 3.2.  ประชากรในการศึกษา  
 ประชากรในการศึกษาครังนี ได้แก่ ข้าราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปราม
การคา้มนุษย ์จาํนวน  นาย  
 . .2 กลุ่มตวัอยา่ง 
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 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครังนีไดแ้ก่ ขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปราม
การคา้มนุษย์ จาํนวน  นาย ได้จากตารางการกาํหนดกาํกลุ่มตวัอย่างของเครซีและมอร์แกน 
(Robert V. Krejcie and Earyle W.Morgan, 1970)  
 3.2.3 การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 

   . . .  การเลือกกลุ่มตวัอย่าง ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบชนัภูมิตามสัดส่วน (Proportion 

stratified random sampling) โดยใชสู้ตรดงันี 
 

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง = จาํนวนประชากรในแต่ละหน่วย  X  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทงัหมด     
  ในแต่ละหน่วย                            จาํนวนประชากรทงัหมด 

 

ตารางที   แสดงจาํนวนประชากรและจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามหน่วย 

 

หน่วย จํานวนประชากร จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
. กองบงัคบัการ   

. ฝ่ายอาํนวยการ   

. กองกาํกบัการ    

. กองกาํกบัการ    

. กองกาํกบัการ    

. กองกาํกบัการ    

. กองกาํกบัการ    

. กองกาํกบัการ    

รวม   
 

    . . .  เมือดาํเนินการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามชุมชนดงัแสดงตารางที  เรียบร้อย
แลว้ ผูว้ิจยัดาํเนินการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) 
โดยการนาํรายชือตาํรวจแต่ละหน่วยทาํการจบัฉลากตามจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งคาํนวณไดใ้นตารางที  
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3.2 วธีิการดําเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  

 ผูศึ้กษาดาํเนินการวจิยัเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันี 
   . ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม โดยมีขนัตอน     
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันี 
   .  ผูว้ิจยัจะเดินทางไปเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองโดยการเก็บขอ้มูลจากขา้ราชการตาํรวจ
กองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษยจ์าํแนกตามหน่วยต่าง ๆ โดยใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูล    
จากขา้ราชการตาํรวจ จนครบจาํนวนทีไดท้าํการสุ่มไวใ้นตารางที  
    .  ผูว้ิจ ัยขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถาม โดยผูว้ิจ ัยอธิบายและชีแจง
รายละเอียดเกียวกบัวตัถุประสงค์ของแบบสอบถาม ชีแจงการทาํวิจยัให้ทราบ และวิธีการกรอกขอ้มูล
แก่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นรายบุคคล และรับแบบสอบถามกลบัคืนด้วยตนเองเมือกรอกขอ้มูล
สมบูรณ์ 
   .  ผูว้ิจยัจะทาํการตรวจความถูกตอ้งและความครบถว้นสมบูรณ์ของชุดแบบสอบถาม 
มาลงรหัส (Code) ตามเกณฑ์และระดบัการวดัตวัแปรของขอ้คาํถามในเครืองมือแต่ละส่วน แล้ว    
จึงนาํไปประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลในขนัต่อไป 
  . ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลทีเก็บรวบรวมจากหนงัสือ ตาํรา บทความ 
ผลงานวิจัย  เอกสารต่าง  ๆ  และระบบสารสนเทศต่าง  ๆ  ที เ กียวข้องทังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
 

3.4 การวดัตัวแปร 
  

 3.4.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ จาํนวน 
 ดา้น ดงันี 

  . ดา้นพลวตัของการเรียนรู้ (Learning Dynamics)  

  2. ดา้นการปรับเปลียนองคก์าร (Organization Transformation) 

  3. ดา้นการเพิมอาํนาจสมาชิกองคก์าร (people empowerment)  

  . ดา้นการจดัการความรู้ (Knowledge Management)  

  5. ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี(Technology Application) 
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 3.4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
แบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์ 

  . ดา้นความเขา้ใจในการทาํงานแบบกลุ่ม  
  . ดา้นทกัษะในการทาํงานแบบกลุ่ม  
  . ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน 

 

3.5  เครืองมือในการเกบ็ข้อมูล 
 เครืองมือในการศึกษาครังนีคือ แบบสอบถามประกอบไปดว้ย 4 ส่วนดว้ยกนัดงันี คือ  

 ส่วนที  ข้อมูลส่วนบุคคลจะประกอบไปด้วย ตัวแปรด้าน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา                 
อายรุาชการ  และระดบัชนัยศ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ  
 ส่วนที  องคก์ารแห่งการเรียนรู้จะประกอบไปดว้ย องคป์ระกอบดา้นพลวตัของการเรียนรู้
จาํนวน  ขอ้ความ องค์ประกอบด้านการปรับเปลียนองค์การ จาํนวน  ขอ้ความ องค์ประกอบ    
ดา้นการเพิมอาํนาจสมาชิกองคก์าร จาํนวน  ขอ้ความ องคป์ระกอบดา้นการจดัการความรู้ จาํนวน 

 ขอ้ความ และองคป์ระกอบดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี จาํนวน  ขอ้ความรวมทงัสินจาํนวน 35 
ขอ้ความ โดยมีมาตรวดั (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั  
 ระดบัการดาํเนินงาน    คะแนน 

 ระดบัการดาํเนินงานมากทีสุด              

 ระดบัการดาํเนินงานมาก  
 ระดบัการดาํเนินงานปานกลาง 3 

 ระดบัการดาํเนินงานนอ้ย 2 

 ระดบัการดาํเนินงานนอ้ยทีสุด 1 

 และใชว้ธีิการหาค่าเฉลีย (mean) หรือ  และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

หรือ SD เกณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉลีย  ดงันี (บุญชม  ศรีสะอาด,  )  
                ค่าเฉลีย                           ความหมาย 

  . - .                มีการดาํเนินงานในระดบัมากทีสุด 

  . - .                มีการดาํเนินงานในระดบัมาก 

 . - .                มีการดาํเนินงานในระดบัปานกลาง 

  . - .                มีการดาํเนินงานในระดบันอ้ย 

 . - .                มีการดาํเนินงานในระดบันอ้ยทีสุด 
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 ส่วนท ี  ปัจจยัดา้นประสิทธิผลในการปฏิบติังานแบบกลุ่ม ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ  
ด้านความเข้าใจในการทาํงานแบบกลุ่ม จาํนวน  ข้อความ ด้านทกัษะในการทาํงานแบบกลุ่ม
จาํนวน  ข้อความ ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน จาํนวน   ข้อความ         
รวมทงัสิน   ขอ้ความ โดยมีมาตรวดั (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ  
 ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน   คะแนน 

 ประสิทธิผลในการปฏิบติังานมากทีสุด              

 ประสิทธิผลในการปฏิบติังานมาก  
 ประสิทธิผลในการปฏิบติังานปานกลาง 3 

 ประสิทธิผลในการปฏิบติังานนอ้ย 2 

 ประสิทธิผลในการปฏิบติังานนอ้ยทีสุด 1 

 และใชว้ธีิการหาค่าเฉลีย (mean) หรือ  และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

หรือ SD เกณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉลีย  ดงันี (บุญชม  ศรีสะอาด,  )  
                ค่าเฉลีย                           ความหมาย 

  . - .                มีประสิทธิผลในการปฏิบติังานในระดบัมากทีสุด 

  . - .                มีประสิทธิผลในการปฏิบติังานในระดบัมาก 

 . - .                มีประสิทธิผลในการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง 

  . - .                มีประสิทธิผลในการปฏิบติังานในระดบันอ้ย 

 . - .                มีประสิทธิผลในการปฏิบติังานในระดบันอ้ยทีสุด 

 
3.6  การสร้างและการตรวจสอบเครืองมือ 
  

 . .  ศึกษาจากเอกสาร  และงานวิจัยทีเกียวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานแบบกลุ่ม เพือนําทฤษฎีและแนวคิดมาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

 . .   สร้างแบบสอบถามทีครอบคลุมเนือหาทีตอ้งการทีจะศึกษา 
 . .  นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนเสนอกบัอาจารยที์ปรึกษา เพือตรวจสอบและเสนอแนะ

เพิมเติม เพือนาํไปปรับปรุงในส่วนทียงัไม่สมบูรณ์ 
 . .   ทาํการปรับปรุงแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ตามทีอาจารยที์ปรึกษาไดเ้สนอแนะ 
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 . .  นาํแบบสอบถามทีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขตามทีผูเ้ชียวชาญเสนอแนะแลว้ทดลอง
ใช ้(try-out) กบักลุ่มทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งทีจะศึกษา จาํนวน 30 คน แลว้มาวเิคราะห์
หาค่าความเชือมัน  (reliability) โดยหาสัมประสิทธิอัลฟ่าของครอนบัค  (Cronbach’s alpha 

coefficient) โดยองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ไดค้่าความเชือมนัเท่ากบั .  และประสิทธิผลในการปฏิบติังาน
แบบกลุ่ม ไดแ้ก่ค่าความเชือมนัเท่ากบั .  

 

.  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 . .  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยั ไดน้าํขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามจาํนวน 205 ชุด มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยดาํเนินตามขนัตอน ดงันี 

 . ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบัทีไดรั้บกลบัคืนมา ใส่หมายเลข
ในแบบสอบถาม 

 . จดัทาํรหสัขอ้มูลของตวัแปรในแบบสอบถามแต่ละตวั 

           . กรอกขอ้มูลตามรหสัลงในโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

 . ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีเกิดจากการกรอกขอ้มูล 

 . วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

 3.7.2  สถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  . . .   สถิตเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

                  1. ค่าความถี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) เพือใช้อธิบาย
แบบสอบถามส่วนที  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

                   . ค่าเฉลีย (Mean) และ ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ 
S.D.) เพือใชอ้ธิบายค่าเฉลียของขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถาม ส่วนที  องคก์ารแห่งการเรียนรู้ และ
ส่วนที  ประสิทธิผลในการปฏิบติังานแบบกลุ่ม 
 . .2.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics)    
   1.  ค่ าสัมประสิทธิสหสัมพัน ธ์แบบเพี ย ร์สัน  (Pearson Correlation 

Coefficient) ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลในการ
ปฏิบติังานแบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย์ โดยการหาค่า
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (correlation coefficient) ซึง เป็นดัชนีทีบอกขนาดและทิศทางของ
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเชิงเส้นตรงมกัใชส้ัญญาลกัษณ์แทนดว้ย R มีค่าตงัแต่- (ความสัมพนัธ์
เชิงลบทีตวัแปรทงัสองผนัแปรไปในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างสมบูรณ์)ถึง+ (มีความสัมพนัธ์ทาง  
เชิงบวกทีตวัแปรทงัสองผนัแปรไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งสมบูรณ์)แต่ถา้มีค่าเท่ากบั  หมายความ
วา่ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร อยา่งไรก็ตามการแปรผลขนาดความสัมพนัธ์นนัมีหลายระดบั
ขึนอยู่กับตวัแปรทีใช้ศึกษาขนาดตวัอย่างและความมีนัยสําคญัในทางปฏิบติัซึงพิจารณาได้จาก      
ค่าสัมประสิทธิการทาํนาย (coefficient of determination ; R2) ตามเกณฑ์การวดัค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ทีกาํหนดไดด้งันีคือ 

-1.00 หมายถึง มีความสัมพนัธ์เชิงลบเตม็ที 

- .  ถึง - .  หมายถึง มีความสัมพนัธ์เชิงลบในระดบัสูงมาก 

- .56 ถึง - .  หมายถึง มีความสัมพนัธ์เชิงลบในระดบัสูง 

- .  ถึง - .  หมายถึง มีความสัมพนัธ์เชิงลบในระดบัปานกลาง 

- .  ถึง - .  หมายถึง มีความสัมพนัธ์เชิงลบในระดบัตาํ 
.  หมายถึง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

.  ถึง 0.25 หมายถึง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตาํ 

.  ถึง .  หมายถึง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลาง 

.  ถึง .  หมายถึง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูง 

.  ถึง .  หมายถึง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงมาก 

.  หมายถึง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกเตม็ที 
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บทท ี  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาการวิจยัครังนี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาถึงระดบั
การดาํเนินงานองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย  ์
เพือศึกษาถึงระดับประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่มของข้าราชการตํารวจกองบังคับการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ และเพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับ
ประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย์  
ซึงผูศึ้กษาขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัดงันี 
 ส่วนที  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที  การดาํเนินงานองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 ส่วนที  ประสิทธิผลการทาํงานแบบกลุ่ม 
 ส่วนที  การทดสอบสมมติฐาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนท ี  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

          (n=205) 
ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
158 
47 

 
77.07 
22.93 

อาย ุ
       ตาํกวา่หรือเท่ากบั  ปี 
        –  ปี  
         –  ปี 
        –  ปี 

 
20 
54 
94 
37 

 
9.76 
26.34 
45.85 
18.05 

วฒิุการศึกษา 
        ตาํกวา่ปริญญาตรี 
        ปริญญาตรี 
        สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
45 
102 
58 

 
21.95 
49.76 
28.29 

อายรุาชการ 
         –  ปี 
         –  ปี 
         –  ปี         

 
13 
138 
54 

 
6.34 
67.32 
26.34 

ระดบัชนัยศ 
         ชนัสัญญาบตัร 
         ชนัประทวน 

 
91 

114 

 
44.39 
55.61 

รวม 205 .  
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที  พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามมีรายละเอียดดงันี 
 เพศ ขา้ราชการตาํรวจส่วนใหญ่เป็นชาย จาํนวน  นาย  คิดเป็นร้อยละ .  และหญิง 
จาํนวน 7 นาย คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 
 อายุ ขา้ราชการตาํรวจส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง -  ปี จาํนวน  นาย คิดเป็นร้อยละ 

.  ลาํดบัถดัมามีอายุระหว่าง -  ปี จาํนวน  นาย คิดเป็นร้อยละ .  และอายุระหว่าง     
-  จาํนวน  นาย คิดเป็นร้อยละ .  และอายตุาํกวา่หรือเท่ากบั  ปี จาํนวน  นาย คิดเป็น

ร้อยละ .  ตามลาํดบั 
 วฒิุการศึกษา ขา้ราชการตาํรวจส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน  นาย 
คิดเป็นร้อยละ .  ลาํดับถัดมาจบการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน  นาย คิดเป็น      
ร้อยละ .  และตาํกวา่ปริญญาตรี จาํนวน  นาย คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 
 อายุราชการ ขา้ราชการตาํรวจส่วนใหญ่มีอายุราชการระหวา่ง -  ปี จาํนวน  นาย 
คิดเป็นร้อยละ .  ลาํดบัถดัมามีอายุระหวา่ง -  ปี จาํนวน  นาย คิดเป็นร้อยละ .  และ
ระหวา่ง -  ปี จาํนวน  นาย คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 
 ระดบัชันยศ ข้าราชการตาํรวจส่วนใหญ่มีระดบัชันยศชันประทวน จาํนวน  นาย        
คิดเป็นร้อยละ .  และชนัสัญญาบตัร จาํนวน  นาย คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ส่วนท ี  การดําเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้ 
  
ตารางที  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัการดาํเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้    

ของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์ในภาพรวม 
(n=205) 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้  S.D. การแปลผล ลาํดบั 
1. ดา้นพลวตัรการเรียนรู้ .  .  มาก  
2. ดา้นการปรับเปลียนองคก์าร .  .  มาก  
3. ดา้นการเพิมอาํนาจสมาชิก .  .  มาก  
4. ดา้นการจดัการความรู้ .  .  มาก  
5. ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี .  .  มาก  

ค่าเฉลียรวม .  .  มาก  
 
 จากตารางที  พบว่า การดาํเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย
เท่ากบั .  เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการปรับเปลียน
องคก์าร มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ดา้นพลวตัรการเรียนรู้ มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ดา้นการจดัการความรู้  
มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.95 ด้านการเพิมอาํนาจสมาชิก มีค่าเฉลียเท่ากับ .  และ ด้านการประยุกต์        
ใชเ้ทคโนโลย ีมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ตามลาํดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัการดาํเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้    
ของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์ดา้นพลวตัรการเรียนรู้ 

(n=205) 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ มาก
ทีสุด มาก ปาน

กลาง นอ้ย นอ้ย
ทีสุด  S.D. การ

แปลผล ลาํดบั 

.ขา้ราชการตาํรวจในองคก์าร
ม อ ง ว่ า ก า ร เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง
ต่อเนืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง
ของทุกคน 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

.  0.71 มาก  

.ขา้ราชการตาํรวจในองคก์าร
ได้รับการฝึกอบรมและการ
ฝึกสอนให้ เ รี ยน รู้ วิ ธี ที จ ะ
เรียนรู้ 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  0.71 มาก  

.ขา้ราชการตาํรวจในองคก์าร
มีการใชเ้ครืองมือทีช่วยใหเ้กิด
การเรียนรู้รวดเร็ว  

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

.  0.69 มาก  

.ขา้ราชการตาํรวจในองคก์าร
และทีมงานมีการใช้
กระบวนการการเรียนรู้ในเชิง
ปฏิบติั  

59 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  0.75 มาก  

.ขา้ราชการตาํรวจในองคก์าร
และ ที ม ง าน มีก า ร เ รี ย น รู้
ความรู้ใหม่จากการแกปั้ญหา
ในอดีต  และสถานการณ์ที
เกิดขึนและนํามาปรับใช้ใน
การทาํงาน 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

.  0.70 มาก  

.ทีมงานในองคก์ารมีการ
แลกเปลียนความรู้กนัภายใน
ทีมงานผา่นสือหรือเครืองมือ
ต่าง ๆ  

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  0.84 มาก  

.ขา้ราชการตาํรวจในองคก์าร
มีความสามารถในการคิดและ
ปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

.  0.76 มาก  

ค่าเฉลียรวม .  0.48 มาก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที  พบวา่ ระดบัการดาํเนินงานองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดา้นพลวตัรแห่งการเรียนรู้ 
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั .  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ 
ขา้ราชการตาํรวจในองค์การและทีมงานมีการใช้กระบวนการการเรียนรู้ในเชิงปฏิบติั  มีค่าเฉลีย
เท่ากบั .   ขา้ราชการตาํรวจในองค์การและทีมงานมีการเรียนรู้ความรู้ใหม่จากการแก้ปัญหา      
ในอดีต และสถานการณ์ทีเกิดขึนและนาํมาปรับใช้ในการทาํงาน มีค่าเฉลียเท่ากบั . ขา้ราชการ
ตาํรวจในองค์การมีความสามารถในการคิดและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลียเท่ากับ .  
ขา้ราชการตาํรวจในองคก์ารมีการใชเ้ครืองมือทีช่วยให้เกิดการเรียนรู้รวดเร็ว มีค่าเฉลียเท่ากบั .  
ข้าราชการตาํรวจในองค์การมองว่าการเรียนรู้อย่างต่อเนืองเป็นหน้าทีทีสําคัญยิงของทุกคน              
มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ขา้ราชการตาํรวจในองค์การไดรั้บการฝึกอบรมและการฝึกสอนให้เรียนรู้วิธี   
ทีจะเรียนรู้ มีค่าเฉลียเท่ากบั .  และทีมงานในองคก์ารมีการแลกเปลียนความรู้กนัภายในทีมงาน
ผา่นสือหรือเครืองมือต่าง ๆ  มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ตามลาํดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัการดาํเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้    
ของข้าราชการตาํรวจกองบงัคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้านการปรับเปลียน
องคก์าร 

(n=205) 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ มาก
ทีสุด มาก ปาน

กลาง นอ้ย นอ้ย
ทีสุด  S.D. การ

แปลผล ลาํดบั 

.ขา้ราชการตาํรวจในองคก์าร
มีความเขา้ใจในความสําคัญ
ของการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  .  มาก  

.ผูบ้งัคบับญัชามีวสิัยทศัน์ใน
การสนบัสนุนองคก์ารให้เป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

.  .  มาก  

. ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก า ร ไ ด้ มี
บรรยากาศทีสนับสนุนให้
ตระหนักถึงความสําคญัของ
การเรียนรู้ 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  .  มาก  

. ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก า ร มี ก า ร
สั บ เ ป ลี ย น ห น้ า ที ข อ ง
ข้าราชการตํารวจอย่างเป็น
ระบบ 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  .  มาก  

.ภายในองคก์ารมีการสือสาร
กนัอย่างรวดเร็วในแต่ละสาย
บงัคบับญัชา  

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

.  .  มาก  

.ฝ่ายและหน่วยงานต่าง ๆ มี
การประสานงานกัน เพือให้
บรรลุเป้าหมายโดยรวมของ
องคก์าร 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 

0 
(0.00) 

.  .  มาก  

.ฝ่ายและหน่วยงานต่าง ๆ มี
การเ รียนรู้ ร่วมกัน  เ พือให้
บรรลุเป้าหมายโดยรวมของ
องคก์าร 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

.  .  มาก  

ค่าเฉลียรวม .  .  มาก  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



102 
 

 จากตารางที  พบว่า ระดบัการดาํเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้ ดา้นการปรับเปลียน
องคก์าร อยูใ่นระดบัมาก .  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ขา้ราชการ
ตาํรวจในองคก์ารมีความเขา้ใจในความสําคญัของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  มีค่าเฉลียเท่ากบั 
4.09 ผูบ้งัคบับญัชามีวิสัยทศัน์ในการสนบัสนุนองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลีย
เท่ากบั .  ภายในองค์การมีการสับเปลียนหน้าทีของขา้ราชการตาํรวจอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลีย
เท่ากบั .  ภายในองคก์ารมีการสือสารกนัอยา่งรวดเร็วในแต่ละสายบงัคบับญัชา มีค่าเฉลียเท่ากบั 

.   ฝ่ายและหน่วยงานต่าง ๆ มีการเรียนรู้ร่วมกนั เพือให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมขององค์การ         
มีค่าเฉลียเท่ากับ .  ฝ่ายและหน่วยงานต่าง ๆ มีการประสานงานกัน เพือให้บรรลุเป้าหมาย
โดยรวมขององค์การ  มีค่าเฉลียเท่ากับ .  และ ภายในองค์การได้มีบรรยากาศทีสนับสนุน            
ใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการเรียนรู้ มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ตามลาํดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัการดาํเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้
ของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์ดา้นการเพิมอาํนาจสมาชิก
องคก์าร 

(n=205) 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ มาก
ทีสุด มาก ปาน

กลาง นอ้ย นอ้ย
ทีสุด  S.D. การ

แปลผล ลาํดบั 

. ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก า ร มี ก า ร
กระจายอาํนาจและมอบหมาย
งานตามความรับผิดชอบของ
ข้ า ร า ช ก า ร ตํ า ร ว จ ต า ม
ความสามารถในการเรียนรู้ 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  .  มาก  

. ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ช า แ ล ะ
ข้า ร าชก ารตํา รวจทํา ง าน
ร่วมกันแบบเพือนร่วมงาน
เพือแก้ไขปัญหาและเรียนรู้
ร่วมกนั 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  .  มาก  

.ผูบ้ังคบับัญชาไดส้ร้างและ
ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
ของขา้ราชการตาํรวจ ดว้ยการ
สนบัสนุนให้นาํความรู้ใหม่ ๆ 
มาทดลองใช้  และพิจารณา
ผลลพัธ์ทีเกิดขึน 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  .  มาก  

. ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก า ร มี ก า ร
แลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารกับ
ผูม้าใชบ้ริการอยา่งสมาํเสมอ 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  .  มาก  

.ภายในองค์การได้มีการนํา
คว าม คิด เ ห็นของผู ้ม า ใช้
บริการมาเรียนรู้ เพือปรับปรุง
บริการอยา่งต่อเนือง 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  .  มาก  

.ภายในองค์การมีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอบรมและเรียนรู้
การทาํงานหรือบริการร่วมกบั
องคก์าร 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

.  .  มาก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัการดาํเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้
 ของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์ดา้นการเพิมอาํนาจสมาชิก
 องคก์าร(ต่อ) 
 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ มาก
ทีสุด มาก ปาน

กลาง นอ้ย นอ้ย
ทีสุด  S.D. การ

แปลผล 
ลาํ 
ดบั 

.ขา้ราชการตาํรวจในองคก์าร
ไดมี้โอกาสมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ร่วมกนักบักลุ่มบุคคลที
มี ค ว ามสํ า คัญกับบ ริห า ร
องค์ก า ร  เ ช่น  ประชาชน 
หน่วยงานที เ กียวข้องหรือ
สถาบนัการศึกษา เป็นตน้ 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  .  มาก  

ค่าเฉลียรวม .  0.54 มาก  
 
 จากตารางที  พบว่า ระดบัการดาํเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้ ดา้นการเพิมอาํนาจ
สมาชิกองคก์าร อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉลียเท่ากบั .  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้ ไดแ้ก่  ขา้ราชการตาํรวจในองคก์ารไดมี้โอกาสมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกนักบักลุ่มบุคคล
ทีมีความสําคญักบับริหารองค์การ เช่น ประชาชน หน่วยงานทีเกียวข้องหรือสถาบนัการศึกษา     
เป็นตน้ มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ผูบ้งัคบับญัชาไดส้ร้างและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ของขา้ราชการ
ตาํรวจ ดว้ยการสนบัสนุนใหน้าํความรู้ใหม่ ๆ มาทดลองใช ้ และพิจารณาผลลพัธ์ทีเกิดขึน มีค่าเฉลีย
เท่ากับ .  ภายในองค์การมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอบรมและเรียนรู้         
การทาํงานหรือบริการร่วมกบัองคก์าร มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ภายในองคก์ารไดมี้การนาํความคิดเห็น
ของผูม้าใชบ้ริการมาเรียนรู้ เพือปรับปรุงบริการอยา่งต่อเนือง มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ภายในองคก์าร
มีการกระจายอาํนาจและมอบหมายงานตามความรับผิดชอบของขา้ราชการตาํรวจตามความสามารถ  
ในการเรียนรู้ มีค่าเฉลียเท่ากับ .  ผูบ้ ังคับบัญชาและข้าราชการตาํรวจทาํงานร่วมกันแบบ        
เพือนร่วมงานเพือแก้ไขปัญหาและเรียนรู้ร่วมกัน มีค่าเฉลียเท่ากับ .  และภายในองค์การ              
มีการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารกบัผูม้าใชบ้ริการอยา่งสมาํเสมอ มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ตามลาํดบั 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัการดาํเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้
ของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์ดา้นการจดัการความรู้ 

(n=205) 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ มาก
ทีสุด มาก ปาน

กลาง นอ้ย นอ้ย
ทีสุด  S.D. การ

แปลผล ลาํดบั 

.ภายในองค์การได้มีการ
แสวงหาข้อมูลข่าวสารอย่าง
กระตือรือร้น เพือมาปรับปรุง
การปฏิบติัทาํงานขององคก์าร
โดยรวม 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  .  มาก  

.ภายในองค์การได้มีการ
แสวงหาข้อมูลข่าวสารอย่าง
ก ร ะ ตื อ รื อ ร้ น  เ พื อ นํ า ม า
ป รับป รุ งก า รทํา ง านโดย
คาํนึงถึงการประสานงานกับ
ห น่ ว ย ง า น อื น  ๆ 
นอกเหนือจากหน่วยงานของ
ตนเอง 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  .  มาก  

.ภายในองค์การมีระบบการ
จัด เ ก็ บข้อ มู ลข่ า วส า รทั ง
ภายนอกและภายในองคก์ารที
ข้าราชการตํารวจสามารถ
เขา้ถึงได ้

 
( . ) 

 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  .  มาก  

.ภายในองค์การได้มีการ
ตรวจสอบเปรียบเทียบกับ
องค์การ อืน  ๆ  ที มีผลการ
ดาํเนินงานทีดีกวา่  

 
( . ) 

 
( . ) 

 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

.  .  มาก  

.ขา้ราชการตาํรวจในองคก์าร
ได้รับการ ฝึกอบรมทักษะ
ต่างๆ เกียวกบัการใชค้วามคิด
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ก า ร ส ร้ า ง
นวตักรรม และการทดลอง 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  .  มาก  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



106 
 

ตารางที  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัการดาํเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้
 ของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์ด้านการจดัการความรู้  
 (ต่อ) 
 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ มาก
ทีสุด มาก ปาน

กลาง นอ้ย นอ้ย
ทีสุด  S.D. การ

แปลผล ลาํดบั 

.ภายในองค์การได้มีการจัด
โครงการสาธิตแนวทางใหม่ๆ 
ในการพฒันาการใหบ้ริการ 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

.  .  มาก  

.ภายในองค์การได้มีการ
ส นั บ ส นุ น โ ค ร ง ก า ร ที
ก่อให้เกิดความรู้ ด้วยการส่ง
บุคลากรเขา้ไปร่วมโครงการ 
เพือให้ได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้ 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  .  มาก  

ค่าเฉลียรวม .  .  มาก  
 
 จากตารางที  พบวา่ ระดบัการดาํเนินงานองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดา้นการจดัการความรู้ 
อยูใ่นระดบัมาก  .  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่  ขา้ราชการตาํรวจ
ในองคก์ารไดรั้บการฝึกอบรมทกัษะต่าง ๆ เกียวกบัการใชค้วามคิดสร้างสรรค ์การสร้างนวตักรรม 
และการทดลอง มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ภายในองคก์ารมีระบบการจดัเก็บขอ้มูลข่าวสารทงัภายนอก
และภายในองค์การทีขา้ราชการตาํรวจสามารถเขา้ถึงได้ มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ภายในองคก์ารไดมี้
การจดัโครงการสาธิตแนวทางใหม่ ๆ ในการพฒันาการให้บริการ มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ภายใน
องค์การได้มีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารอย่างกระตือรือร้น เพือนํามาปรับปรุงการทาํงานโดย
คาํนึงถึงการประสานงานกบัหน่วยงานอืน ๆ นอกเหนือจากหน่วยงานของตนเอง มีค่าเฉลียเท่ากบั 

.  ภายในองคก์ารไดมี้การแสวงหาขอ้มูลข่าวสารอย่างกระตือรือร้น เพือมาปรับปรุงการปฏิบติั
ทํางานขององค์การโดยรวม  มีค่าเฉลียเท่ากับ .  และภายในองค์การได้มีการตรวจสอบ
เปรียบเทียบกบัองค์การอืน ๆ ทีมีผลการดาํเนินงานทีดีกว่ากบัภายในองค์การไดมี้การสนบัสนุน
โครงการทีก่อให้เกิดความรู้ ดว้ยการส่งบุคลากรเขา้ไปร่วมโครงการ เพือให้ไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้ 
มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ตามลาํดบั 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัการดาํเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้
ของข้าราชการตาํรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้านการประยุกต์           
ใชเ้ทคโนโลย ี

(n=205) 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ มาก
ทีสุด มาก ปาน

กลาง นอ้ย นอ้ย
ทีสุด  S.D. การ

แปลผล ลาํดบั 

.ภายในองค์การได้มีการ
อํานวยคว ามสะดวกการ
เรียนรู้ โดยการจัดเก็บระบบ
สารสนเทศลงบนฐานขอ้มูล
ใ น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ที มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

.  0.69 มาก  

.ขา้ราชการตาํรวจในองคก์าร
สามารถเขา้ถึงฐานสารสนเทศ
ได้อย่ า ง รวด เ ร็ ว โดยผ่ าน
เครือข่ายภายในองคก์าร หรือ 
Internet หรือ Intranet  

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

.  0.71 มาก  

.ภายในองค์การได้มีการ
จั ด เ ต รี ย ม โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิว เตอ ร์ต่ างๆ  ที ช่วย
สนบัสนุนการเรียนรู้ 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  0.71 มาก  

.ภายในองค์การได้มีการนํา
เทคโนโลยีมาใชใ้นการเรียนรู้
ร่วมกัน เมือมีการทาํงานเป็น
กลุ่ม เช่น โครงการ ทีมงาน 
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ น ร ะ ดั บ
ผูบ้ังคับบัญชาระดับสูง เป็น
ตน้  

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  0.82 มาก  

.ภายในองคก์ารสนบัสนุน
การเรียนรู้แบบผสมผสาน
ระหวา่งการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ 
กบัการทาํงานจริงใน
ขณะเดียวกนั 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  0.72 มาก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัการดาํเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้
ของข้าราชการตาํรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้านการประยุกต์            
ใชเ้ทคโนโลย(ีต่อ) 

 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ มาก
ทีสุด มาก ปาน

กลาง นอ้ย นอ้ย
ทีสุด  S.D. การ

แปลผล ลาํดบั 

.ภายในองค์การ มีระบบ
อิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการ
เรียนรู้และการทํางานของ
ขา้ราชการใหดี้ยงิขึน 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 

0 
(0.00) 

.  0.82 มาก  

.ขา้ราชการตาํรวจในองคก์าร
ทุ ก ค น ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง
ฐานข้อมูลทีตนต้องการได้ 
เพือนํามาใช้ปฏิบัติงานได้
อยา่งมีประสิทธิผล 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

.  0.89 มาก  

ค่าเฉลียรวม .  0.49 มาก  
 
 จากตารางที  พบวา่ ระดบัการดาํเนินงานองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดา้นการจดัการความรู้ 
อยู่ในระดบัมาก  .  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ ภายในองคก์าร   
มีระบบอิเล็กทรอนิกส์สนบัสนุนการเรียนรู้และการทาํงานของขา้ราชการใหดี้ยงิขึน .  ขา้ราชการ
ตาํรวจในองค์การสามารถเขา้ถึงฐานสารสนเทศไดอ้ย่างรวดเร็วโดยผ่านเครือข่ายภายในองค์การ 
หรือ Internet หรือ Intranet .  ภายในองค์การได้มีการอาํนวยความสะดวกการเรียนรู้ โดย          
การจดัเก็บระบบสารสนเทศลงบนฐานขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล .  
ภายในองค์การได้มีการจดัเตรียมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ .  
ภายในองค์การได้มีการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ร่วมกนั เมือมีการทาํงานเป็นกลุ่ม เช่น 
โครงการ ทีมงาน การประชุมในระดับผูบ้ ังคับบัญชาระดับสูง เป็นต้น .  ภายในองค์การ
สนับสนุนการเ รียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ไปพร้อม  ๆ  กับการทํางานจริง                         
ในขณะเดียวกัน .   และ ข้าราชการตาํรวจในองค์การทุกคนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลทีตน
ตอ้งการได ้เพือนาํมาใชป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล .  ตามลาํดบั 
 
 
 

   ส
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 ส่วนท ี  ประสิทธิผลการทาํงานแบบกลุ่ม 
 
ตารางที   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลในการทํางานแบบกลุ่ม                

ของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์ในภาพรวม 
(n=205) 

ประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่ม  S.D. การแปลผล ลาํดบั 
1. ดา้นความเขา้ใจในการทาํงานแบบกลุ่ม .  .  มาก  
2. ดา้นทกัษะในการทาํงานแบบกลุ่ม .  .  มาก  
3. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่มหรือ

ทีมงาน 
.  .  มาก  

ค่าเฉลียรวม .  .  มาก  
 
 จากตารางที 12  พบวา่ ประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการ
ปราบปรามการคา้มนุษย์ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉลียเท่ากบั .   เมือพิจารณาเป็น      
รายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจในการทาํงานแบบกลุ่ม มีค่าเฉลีย
เท่ากับ .  ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน มีค่าเฉลียเท่ากบั .  และ      
ดา้นทกัษะในการทาํงานแบบกลุ่ม มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ตามลาํดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางที   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลในการทํางานแบบกลุ่ม                
ของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์ดา้นความเขา้ใจในการทาํงาน
แบบกลุ่ม 

(n=205) 
ประสิทธิผลในการทาํงาน

แบบกลุ่ม 
มาก
ทีสุด มาก ปาน

กลาง นอ้ย นอ้ย
ทีสุด  S.D. การ

แปลผล ลาํดบั 

.ขา้ราชการตาํรวจเขา้ใจและ
ยอมรับเป้าหมายการทํางาน
ขององคก์ารร่วมกนั 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

4.07 0.76 มาก  

.ข้าราชการตํารวจทุกคน
เขา้ใจบทบาทสมาชิกในกลุ่ม
แต่ละคนอยา่งชดัเจน 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

4.06 0.83 มาก  

.ข้าราชการตํารวจ เข้าใจ
บทบาทของตนเองทีอาจจะ
แตกต่างไปจากสมาชิกคน
อืนๆ อยา่งกระจ่างชดั 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

3.87 0.95 มาก  

.ข้าราชการตํารวจ เข้าใจ
กระบวนการทํางานเพือการ
บรรลุเป้าหมายร่วมกนั 

62 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

3.99 0.82 มาก  

.ข้าราชการตํารวจ เข้าใจ
วิธีการทํางานแบบกลุ่มทีจะ
นํ า ไป สู่ ค ว ามสํ า เ ร็ จ ข อ ง
องคก์าร 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.95 0.72 มาก  

.ข้าราชการตํารวจ เข้าใจ
หลักการทํางานทีต้องมีการ
รับรู้ของสมาชิกในกลุ่มไปใน
ทิศทางเดียวกนั  

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

3.90 0.71 มาก  

.ข้าราชการตาํรวจเข้าใจผล
จากความขดัแยง้ภายในกลุ่ม
และยอมรับการบริหารความ
ขั ด แ ย้ ง ที เ กิ ด ขึ น ภ า ย ใ น
องคก์าร 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

3.91 0.70 มาก  

ค่าเฉลียรวม .  0.48 มาก  
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 จากตารางที 4 พบว่า ประสิทธิผลในการทํางานแบบกลุ่มของข้าราชการตํารวจ           
กองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย์ ดา้นความเขา้ใจในการทาํงานแบบกลุ่ม มีค่าเฉลียเท่ากบั 

.  เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ ได้แก่  ขา้ราชการตาํรวจเขา้ใจและ
ยอมรับเป้าหมายการทาํงานขององคก์ารร่วมกนั มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ขา้ราชการตาํรวจทุกคนเขา้ใจ
บทบาทสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนอย่างชัดเจน มีค่าเฉลียเท่ากับ .  ข้าราชการตํารวจเข้าใจ
กระบวนการทาํงานเพือการบรรลุเป้าหมายร่วมกนั มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ขา้ราชการตาํรวจเขา้ใจ
วธีิการทาํงานแบบกลุ่มทีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จขององคก์าร มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ขา้ราชการตาํรวจ
เขา้ใจผลจากความขดัแยง้ภายในกลุ่มและยอมรับการบริหารความขดัแยง้ทีเกิดขึนภายในองค์การ   
มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ขา้ราชการตาํรวจเขา้ใจหลกัการทาํงานทีตอ้งมีการรับรู้ของสมาชิกในกลุ่มไป
ในทิศทางเดียวกนั มีค่าเฉลียเท่ากบั .  และขา้ราชการตาํรวจเขา้ใจบทบาทของตนเองทีอาจจะ
แตกต่างไปจากสมาชิกคนอืน ๆ อยา่งกระจ่างชดั มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ตามลาํดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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ตารางที   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลในการทํางานแบบกลุ่ม                
ของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย์ ดา้นทกัษะในการทาํงาน
แบบกลุ่ม 

(n=205) 
ประสิทธิผลในการทาํงาน

แบบกลุ่ม 
มาก
ทีสุด มาก ปาน

กลาง นอ้ย นอ้ย
ทีสุด  S.D. การ

แปลผล ลาํดบั 

.ข้าราชการตํารวจ มีการ
ระดมความคิดเห็นจากสมาชิก
ภา ย ในก ลุ่ ม เ กี ย ว กับ ก า ร
บริหารงานในบรรลุเป้าหมาย 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  1.00 มาก  

.ข้าราชการตํารวจ มีการ
ประชุมปรึกษาหารือ เสนอ
ความคิดเห็นเพือปรับปรุง
แ ก้ ไ ข ก า ร ทํ า ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิผลอยา่งต่อเนือง 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  0.90 มาก  

.ข้าราชการตํารวจ มีการ
วางแผน แบ่งงานของสมาชิก
ภายในอยา่งเหมาะสม 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  0.71 มาก  

.ข้าราชการตํารวจ มีการ
ประสานงาน ขอความร่วมมือ
ใหมุ่้งมนัในการทาํงาน 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  0.79 มาก  

.มีการสรุปผลและอภิปราย
ผลขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละ
ความคิดเห็นของสมาชิก 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  0.89 มาก  

.มีการลงมติในข้อคิดเห็น
ทงัหมดโดยยึดหลกัเสียงส่วน
ใ ห ญ่ ม า ก ที สุ ด ไ ป เ ป็ น
ทางเลือกของการทาํงาน 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

.  0.77 มาก  

.มีการใชเ้ทคนิคในการเสนอ
ความคิดเห็นในรูปแบบต่าง 
เช่น การประชุม ส่งจดหมาย 
และส่งความคิดเห็นส่งผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์  

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  0.81 มาก  

ค่าเฉลียรวม .  0.55 มาก  

   ส
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 จากตารางที 5 พบว่า ประสิทธิผลในการทํางานแบบกลุ่มของข้าราชการตํารวจ           
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้านทักษะในการทาํงานแบบกลุ่ม อยู่ในระดับมาก                
มีค่าเฉลียเท่ากบั .   เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ มีการใชเ้ทคนิค
ในการเสนอความคิดเห็นในรูปแบบต่าง เช่น การประชุม ส่งจดหมาย และส่งความคิดเห็นส่งผา่น
ระบบคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ข้าราชการตาํรวจมีการวางแผน แบ่งงานของสมาชิก
ภายในอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลียเท่ากบั .  มีการลงมติในข้อคิดเห็นทงัหมดโดยยึดหลกัเสียง    
ส่วนใหญ่มากทีสุดไปเป็นทางเลือกของการทาํงาน มีค่าเฉลียเท่ากบั .  มีการสรุปผลและอภิปราย
ผลขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละความคิดเห็นของสมาชิก มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ขา้ราชการตาํรวจมีการ
ระดมความคิดเห็นจากสมาชิกภายในกลุ่มเกียวกับการบริหารงานในบรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลีย
เท่ากบั .  ขา้ราชการตาํรวจมีการประชุมปรึกษาหารือ เสนอความคิดเห็นเพือปรับปรุงแก้ไข     
การทาํงานให้มีประสิทธิผลอยา่งต่อเนือง มีค่าเฉลียเท่ากบั .  และขา้ราชการตาํรวจมีการประสานงาน 
ขอความร่วมมือใหมุ้่งมนัในการทาํงาน มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ตามลาํดบั 
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ตารางที   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลในการทํางานแบบกลุ่ม               
 ของข้าราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้านความสัมพนัธ์
 ระหวา่งสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน 

(n=205) 
ประสิทธิผลในการทาํงาน

แบบกลุ่ม 
มาก
ทีสุด มาก ปาน

กลาง นอ้ย นอ้ย
ทีสุด  S.D. การ

แปลผล ลาํดบั 

.ข้าราชการตํารวจมีความ
ไวว้างใจซึงกนัและกนัไม่ดูถูก
ซึงกนัและกนั  

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

.  .  มาก  

.ขา้ราชการตาํรวจยอมรับใน
ความสามารถและคุณค่าของ
เ พื อ น ข้ า ร า ช ก า ร ตํ า ร ว จ
ดว้ยกนั 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

.  .  มาก  

.ข้าราชการตาํรวจเสียสละ
แรงกาย แรงใจ และเงินทอง
บางครังเพือเป็นค่าใช้จ่ายใน
กรณีจาํเป็นเพือสนบัสนุนการ
ทาํงานของส่วนรวม 

 
( . ) 

 
( . ) 

 
( . ) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

.  .  มาก  

.ข้าราชการตํารวจมีความ
จริงใจต่อกัน สามารถทาํงาน
ร่วมกนัตามทีตกลงร่วมกนัได ้
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.  .  มาก  

.ขา้ราชการตาํรวจในองคก์าร
มี ค ว า ม ก ร ะ ตื อ รื อ ร้ น 
ช่วยเหลืองานขององคก์าร 
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.  .  มาก  

.ข้าราชการตํารวจยอมรับ
ผู ้นําเป็นผู ้ให้การสนับสนุน 
กระจายงาน  และกระจาย
ความรับผิดชอบใหแ้ก่สมาชิก
แต่ละคนเพือใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด 
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(0.00) 

.  .  มาก  

.ข้าราชการตํารวจให้การ
สนับสนุนการทํางานซึงกัน
และกนั 
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.  .  มาก  

ค่าเฉลียรวม .  .  มาก  
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 จากตารางที 6 พบว่า ประสิทธิผลในการทํางานแบบกลุ่มของข้าราชการตํารวจ           
กองบงัคบัการปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน       
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั .  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่  
ขา้ราชการตาํรวจมีความจริงใจต่อกนั สามารถทาํงานร่วมกนัตามทีตกลงร่วมกนัได ้มีค่าเฉลียเท่ากบั 

.  ขา้ราชการตาํรวจในองคก์ารมีความกระตือรือร้น ช่วยเหลืองานขององคก์าร มีค่าเฉลียเท่ากบั 

.  ขา้ราชการตาํรวจให้การสนบัสนุนการทาํงานซึงกนัและกนั มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ขา้ราชการ
ตาํรวจเสียสละแรงกาย แรงใจ และเงินทองบางครังเพือเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจาํเป็นเพือสนบัสนุน
การทาํงานของส่วนรวม มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ขา้ราชการตาํรวจมีความไวว้างใจซึงกนัและกัน        
ไม่ดูถูกซึงกนัและกนั มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ขา้ราชการตาํรวจยอมรับในความสามารถและคุณค่า
ของเพือนข้าราชการตาํรวจด้วยกัน มีค่าเฉลียเท่ากับ .  และข้าราชการตาํรวจยอมรับผูน้ํา            
เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน กระจายงาน และกระจายความรับผดิชอบใหแ้ก่สมาชิกแต่ละคนเพือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ตามลาํดบั 
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 ส่วนท ี  การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐาน ระดับการดําเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ทางบวก            
กบัประสิทธิผลในทาํงานแบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์
 
ตารางที   แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารแห่งการเรียนรู้กบัประสิทธิผลในการทาํงานแบบ

กลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์
(n=205) 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
ประสิทธิผล 

ในการทาํงานแบบกลุ่ม 
r P 

1. ดา้นพลวตัของการเรียนรู้ 0.814* .000 
2. ดา้นการปรับเปลียนองคก์าร 0.927* .000 
3. ดา้นการเพิมอาํนาจสมาชิกองคก์าร 0.782* .000 
4. ดา้นการจดัการความรู้ 0.831* .000 
5. ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 0.759* .000 

ค่าเฉลียรวม 0.941* .000 
 
 จากตารางที   ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับ
ประสิทธิภาพในการทาํงานแบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย์
โดยใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธิอย่างงานของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) พบว่า  องค์การแห่งการเรียนรู้  ภาพรวม  มี ค่า  P เท่ากับ  .  ซึงน้อยว่าระดับ
นยัสําคญั .  โดยมีค่า (r) เท่ากบั .  ซึงมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงมากกบัประสิทธิภาพในการ
ทาํงานแบบกลุ่มของข้าราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย์ ดงันันจึงยอมรับ
สมมติฐานการวจิยัทีตงัไว ้
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บทท ี  
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาการวิจยัครังนี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาถึงระดบั
การดาํเนินงานองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์
เพือศึกษาถึงระดับประสิทธิผลในการทํางานแบบกลุ่มของข้าราชการตาํรวจกองบังคับการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ และเพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับ
ประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์ 
ใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองในการเก็บขอ้มูลจากขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์
จํานวน   นาย สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าความถี  ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และ            
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี 

  

.   สรุปผลการศึกษา 
 

 ส่วนท ี  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ขา้ราชการตาํรวจส่วนใหญ่เป็นชาย จาํนวน  นาย  คิดเป็นร้อยละ .  มีอายุระหวา่ง 

-  ปี จาํนวน  นาย คิดเป็นร้อยละ .  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน  นาย     
คิดเป็นร้อยละ .  มีอายุราชการระหวา่ง -  ปี จาํนวน  นาย คิดเป็นร้อยละ .  มีระดบั     
ชนัยศชนัประทวน จาํนวน  นาย คิดเป็นร้อยละ .   
 

 ส่วนท ี  การดําเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 การดาํเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้ในระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั  .  เมือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่  
 . ดา้นพลวตัการเรียนรู้ 

  ระดบัการดาํเนินงานองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดา้นพลวตัแห่งการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากมี
ค่าเฉลียเท่ากบั .  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขา้ราชการตาํรวจ 
ในองค์การและทีมงานมีการใช้กระบวนการการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติ  มีค่าเฉลียเท่ากับ  .   
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รองลงมาคือ ข้าราชการตาํรวจในองค์การและทีมงานมีการเรียนรู้ความรู้ใหม่จากการแก้ปัญหา     
ในอดีต และสถานการณ์ทีเกิดขึนและนาํมาปรับใชใ้นการทาํงาน มีค่าเฉลียเท่ากบั .  และทีมงาน
ในองคก์ารมีการแลกเปลียนความรู้กนัภายในทีมงานผ่านสือหรือเครืองมือต่าง ๆ  มีค่าเฉลียเท่ากบั 
.   

 . ดา้นการปรับเปลียนองคก์าร 

 ระดบัการดาํเนินงานองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดา้นการปรับเปลียนองค์การ อยู่ในระดบัมาก  
.  เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ข้าราชการตาํรวจในองค์การ           
มีความเขา้ใจในความสําคญัของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.09  รองลงมาคือ
ผูบ้งัคบับญัชามีวิสัยทศัน์ในการสนบัสนุนองคก์ารให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลียเท่ากบั 

.  และ ภายในองค์การได้มีบรรยากาศทีสนับสนุนให้ตระหนักถึงความสําคญัของการเรียนรู้        
มีค่าเฉลียเท่ากบั .   
 . ดา้นการเพิมอาํนาจสมาชิกองคก์าร 

 ระดบัการดาํเนินงานองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดา้นการเพิมอาํนาจสมาชิกองค์การ อยูใ่นระดบั
มาก  มีค่าเฉลียเท่ากบั .  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่  ขา้ราชการ
ตาํรวจในองค์การได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันกบักลุ่มบุคคลทีมีความสําคญักับ
บริหารองค์การ เช่น ประชาชน หน่วยงานทีเกียวข้องหรือสถาบันการศึกษา เป็นต้น มีค่าเฉลีย
เท่ากบั .   รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชาไดส้ร้างและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ของขา้ราชการ
ตํารวจ ด้วยการสนับสนุนให้นําความรู้ใหม่ ๆ มาทดลองใช้  และพิจารณาผลลัพธ์ทีเกิดขึน               
มีค่าเฉลียเท่ากับ .  และภายในองค์การมีการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารกับผู ้มาใช้บริการ         
อยา่งสมาํเสมอ มีค่าเฉลียเท่ากบั .   
 . ดา้นการจดัการความรู้ 

 ระดบัการดาํเนินงานองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดา้นการจดัการความรู้ อยูใ่นระดบัมาก  .  
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ ได้แก่  ขา้ราชการตาํรวจในองค์การได้รับ    
การฝึกอบรมทกัษะต่าง ๆ เกียวกบัการใชค้วามคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวตักรรม และการทดลอง        
มีค่าเฉลียเท่ากบั .   รองลงมาคือ ภายในองคก์ารมีระบบการจดัเก็บขอ้มูลข่าวสารทงัภายนอกและ
ภายในองค์การทีข้าราชการตาํรวจสามารถเข้าถึงได้ มีค่าเฉลียเท่ากับ .  และภายในองค์การ       
ไดมี้การตรวจสอบเปรียบเทียบกบัองค์การอืน ๆ ทีมีผลการดาํเนินงานทีดีกว่ากบัภายในองค์การ    
ไดมี้การสนบัสนุนโครงการทีก่อให้เกิดความรู้ ดว้ยการส่งบุคลากรเขา้ไปร่วมโครงการ เพือให้ไดรั้บ
โอกาสในการเรียนรู้ มีค่าเฉลียเท่ากบั .   
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 . ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 
 ระดบัการดาํเนินงานองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดา้นการจดัการความรู้ อยูใ่นระดบัมาก  .  
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ ภายในองค์การมีระบบอิเล็กทรอนิกส์
สนบัสนุนการเรียนรู้และการทาํงานของขา้ราชการให้ดียิงขึน .  รองลงมา คือ ขา้ราชการตาํรวจ
ในองค์การสามารถเขา้ถึงฐานสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วโดยผ่านเครือข่ายภายในองค์การ หรือ 
Internet หรือ Intranet .  และ  ข้าราชการตํารวจในองค์การทุกคนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล          
ทีตนตอ้งการได ้เพือนาํมาใชป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล .   
 

 ส่วนท ี  ประสิทธิผลการทาํงานแบบกลุ่ม 
 ประสิทธิผลในการทํางานแบบกลุ่มของข้าราชการตํารวจกองบังคับการปราบปราม          
การคา้มนุษย ์ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉลียเท่ากบั .   เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  
 . ดา้นความเขา้ใจในการทาํงานแบบกลุ่ม 
 ประสิทธิผลในการทํางานแบบกลุ่มของข้าราชการตํารวจกองบังคับการปราบปราม           
การคา้มนุษย ์ดา้นความเขา้ใจในการทาํงานแบบกลุ่ม มีค่าเฉลียเท่ากบั .  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่  ข้าราชการตาํรวจเข้าใจและยอมรับเป้าหมายการทาํงาน        
ขององค์การร่วมกัน มีค่าเฉลียเท่ากับ .   รองลงมาคือ ข้าราชการตาํรวจทุกคนเขา้ใจบทบาท
สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนอย่างชัดเจน มีค่าเฉลียเท่ากับ .  และขา้ราชการตาํรวจเข้าใจบทบาท    
ของตนเองทีอาจจะแตกต่างไปจากสมาชิกคนอืน ๆ อยา่งกระจ่างชดั มีค่าเฉลียเท่ากบั .   
 . ดา้นทกัษะในการทาํงานแบบกลุ่ม 
 ประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบังคบัการปราบปราม
การค้ามนุษย์ ด้านทักษะในการทํางานแบบกลุ่ม  อยู่ในระดับมาก   มี ค่าเฉลียเท่ากับ  .                 
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ มีการใช้เทคนิคในการเสนอความคิดเห็น
ในรูปแบบต่าง เช่น  การประชุม ส่งจดหมาย และส่งความคิดเห็นส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์             
มีค่าเฉลียเท่ากบั .  รองลงมาคือ ขา้ราชการตาํรวจมีการวางแผน แบ่งงานของสมาชิกภายใน   
อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลียเท่ากบั .  มี และขา้ราชการตาํรวจมีการประสานงาน ขอความร่วมมือ  
ใหมุ้่งมนัในการทาํงาน มีค่าเฉลียเท่ากบั .   
 . ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน 
 ประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบังคบัการปราบปราม
การค้ามนุษย์ ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย
เท่ากบั .  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่  ขา้ราชการตาํรวจมีความจริงใจ
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ต่อกนั สามารถทาํงานร่วมกนัตามทีตกลงร่วมกนัได ้มีค่าเฉลียเท่ากบั .   รองลงมาคือขา้ราชการ
ตาํรวจในองค์การมีความกระตือรือร้น ช่วยเหลืองานขององค์การ มีค่าเฉลียเท่ากับ .  และ
ขา้ราชการตาํรวจยอมรับผูน้าํเป็นผูใ้ห้การสนับสนุน กระจายงาน และกระจายความรับผิดชอบ
ใหแ้ก่สมาชิกแต่ละคนเพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั .   
 

 ส่วนท ี  การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐาน ระดับการดาํเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลในทาํงานแบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์
 พบวา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงมากกบัประสิทธิผลในการทาํงาน
แบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย  ์ดงันนัจึงยอมรับสมมติฐาน
การวจิยัทีตงัไว ้

 

.  อภิปรายผล 
 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลในการทาํงาน
แบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์ผูศึ้กษาไดน้าํประเด็นสําคญั
มาอภิปรายผลตามวตัถุประสงคด์งันี 

 . องค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า การดําเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้ในภาพรวม             
อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ซึงสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของอนันต์  บุญสนอง (2554)     

ทีพบว่า การวิเคราะห์ระดับการดาํเนินงานขององค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การ ทุกตวัแปร          
มีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก  และพิจารณาเป็นรายดา้นตามองคป์ระกอบดงันี คือ  
  .  ดา้นพลวตัของการเรียนรู้ พบวา่ ดา้นพลวตัของการเรียนรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  มีค่าเฉลียเท่ากบั .  กล่าวคือ ขา้ราชการตาํรวจในองคก์รมองวา่การเรียนรู้อยา่งต่อเนืองเป็น
หน้าทีสําคญัยิงของทุกคน อีกทงัได้รับการฝึกอบรมและการฝึกสอนให้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดย      
มีการใช้เครืองมือทีช่วยให้เกิดการเรียนรู้ทีรวดเร็ว มีการใชก้ระบวนการเรียนรู้ในเชิงปฏิบติั มีการ
เรียนรู้ความรู้ใหม่จากการแก้ปัญหาในอดีต และสถานการณ์ทีเกิดขึนและนํามาปรับใช้ในการ
ปฏิบติังาน  ประกอบกับมีการแลกเปลียนความรู้กนัภายในทีมงานผ่านสือหรือเครืองมือต่าง ๆ       
จึงทาํให้มีความสามารถในการคิดและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ซึงสอดคล้องกับผลงานวิจยัของ     
อนงนาฏ  ภูมิภกัดี ( ) ทีพบว่า ระดับความคิดเห็นเกียวกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้      
ของเจา้หนา้ทีตาํรวจสังกดัสถานีตาํรวจนครบาลมีระดบัค่อนขา้งสูง ในดา้นพลวตัการเรียนรู้  
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  .  ดา้นการปรับเปลียนองคก์าร พบวา่ ดา้นการปรับเปลียนองคก์าร ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั .  กล่าวคือ ขา้ราชการตาํรวจในองคก์ารมีความเขา้ใจในความสําคญั
ของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อีกทงัมีผูบ้งัคบับญัชามีวิสัยทศัน์ในการสนับสนุนองค์การ      
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการจดับรรยากาศทีสนับสนุนให้ตระหนักถึงความสําคญัของ     
การเรียนรู้  ประกอบกบัภายในองคก์ารมีการสับเปลียนหนา้ทีของขา้ราชการตาํรวจอยา่งเป็นระบบ 
มีการสือสารกันอย่างรวดเร็วในแต่ละสายบังคับบัญชา จึงทําให้ฝ่ายและหน่วยงานต่าง ๆ                 
มีการประสานงานและมีการเรียนรู้ร่วมกนั เพือให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมขององค์การ ซึงสอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของอนงนาฏ  ภูมิภกัดี ( ) ทีพบว่า ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของเจ้าหน้าทีตํารวจสังกัดสถานีตํารวจนครบาลมีระดับค่อนข้างสูง ในด้าน           
การปรับเปลียนองคก์าร 

  .  ด้านการเพิมอาํนาจสมาชิกองค์การ พบว่า ด้านการเพิมอาํนาจสมาชิกองค์การ         
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั .  กล่าวคือ ภายในองคก์ารมีการกระจายอาํนาจและ
มอบหมายงานตามความรับผิดชอบของขา้ราชการตาํรวจตามความสามารถในการเรียนรู้ อีกทงั
ผูบ้งัคบับญัชาและขา้ราชการตาํรวจปฏิบติังานร่วมกนัแบบเพือนร่วมงานเพือแก้ไขปัญหาและ
เรียนรู้ร่วมกัน ซึงผูบ้งัคบับญัชาได้สร้างและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ของข้าราชการตาํรวจ    
ด้วยการสนับสนุนให้นาํความรู้ใหม่ ๆ มาทดลองใช้และพิจารณาผลลพัธ์ทีเกิดขึน ประกอบกับ
ภายในองคก์ารมีการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารกบัผูม้าใชบ้ริการอยา่งสมาํเสมอ แลว้นาํความคิดเห็น
ของผูใ้ช้บริการมาเรียนรู้เพือปรับปรุงบริการอย่างต่อเนือง และได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน     
มีส่วนร่วมในการอบรมและเรียนรู้การปฏิบติังานหรือบริการร่วมกบัองค์การ จึงทาํให้ขา้ราชการ
ตํารวจในองค์กรได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มบุคคลทีมีความสําคัญกับ            
การบริหารองคก์าร เช่น ประชาชน หน่วยงานทีเกียวขอ้งหรือสถาบนัการศึกษา เป็นตน้ซึงสอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของอนงนาฏ  ภูมิภกัดี ( ) ทีพบว่า ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของเจา้หนา้ทีตาํรวจสังกดัสถานีตาํรวจนครบาลมีระดบัค่อนขา้งสูง ในดา้นการเพิม
อาํนาจสมาชิกองคก์าร 

  .  ดา้นการจดัการความรู้ พบวา่ ดา้นการจดัการความรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   
มีค่าเฉลียเท่ากับ .  กล่าวคือ ภายในองค์การมีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารอย่างกระตือรือร้น      
เพือมาปรับปรุงการปฏิบติังานขององคก์รโดยรวม โดยคาํนึงถึงการประสานงานกบัหน่วยงานอืน ๆ 
นอกเหนือจากหน่วยงานของตนเอง อีกทังภายในองค์การมีระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร            
ทงัภายนอกและภายในองค์การทีขา้ราชการตาํรวจสามารถเขา้ถึงได ้มีการตรวจสอบเปรียบเทียบ
การทาํงานกบัองค์การอืน ทีมีผลการดาํเนินงานดีกว่า ประกอบกบัขา้ราชการตาํรวจในองค์การ
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ได้รับการฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ เกียวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวตักรรม และ        
การทดลอง และได้มีการจดัโครงการสาธิตแนวทางใหม่ ๆ ในการพฒันาการให้บริการ รวมทงั      
ได้สนับสนุนโครงการทีก่อให้เกิดความรู้ ด้วยการส่งบุคคลากรเข้าไปร่วมโครงการ เพือให้
ขา้ราชการตาํรวจได้รับโอกาสในการเรียนรู้ซึงสอดคล้องกับผลงานวิจยัของอนงนาฏ  ภูมิภกัดี 
( ) ทีพบว่า ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเจา้หน้าทีตาํรวจ
สังกดัสถานีตาํรวจนครบาลมีระดบัค่อนขา้งสูงในดา้นการจดัการองคค์วามรู้ 

  .  การประยุกตใ์นใช้เทคโนโลยี พบวา่ ดา้นการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ .  กล่าวคือ ภายในองค์การได้มีการอาํนายความสะดวก        
การเรียนรู้ โดยการจดัเก็บระบบสารสนเทศลงบนฐานขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ทีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทาํให้ข้าราชการตาํรวจในองค์การสามารถเข้าถึงฐานสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว     
โดยผ่านเครือข่ายในองค์การ หรือ Internet หรือ Intranet ประกอบกบัไดมี้การจดัเตรียมโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ทีช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ อีกทงัมีการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการเรียนรู้ร่วมกนั 
เมือมีการปฏิบติังานเป็นกลุ่ม เช่น โครงการ ทีมงาน การประชุมในระดบัผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง 
เป็นต้น ซึงทางองค์การได้สนับสนุนการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ        
กบัการทาํงานจริงในขณะเดียวกนั รวมถึงการมีระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนรู้และ      
การทาํงานของขา้ราชการให้ดียิงขึน จึงทาํให้ขา้ราชการตาํรวจทุกคนสามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูลทีตน
ตอ้งได้ และนาํมาใช้ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ซึงสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของอนงนาฏ    
ภูมิภกัดี ( ) ทีพบว่า ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเจา้หน้าที
ตาํรวจสังกดัสถานีตาํรวจนครบาลมีระดบัค่อนขา้งสูง ในดา้นการประยกุตใ์นเทคโนโลยี 
 . ประสิทธิผลในการปฏิบติังานแบบกลุ่ม พบวา่ ประสิทธิผลในการปฏิบติังานแบบกลุ่ม 
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  .  และพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน มาเป็นอบัดบัแรก ลาํดบัถดัมา ดา้นความเขา้ใจ
ในการทาํงานแบบกลุ่ม และดา้นทกัษะในการทาํงานแบบกลุ่ม โดยความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก  
ในกลุ่มหรือทีมงาน พบวา่ ขา้ราชการตาํรวจมีความจริงใจต่อกนั สามารถปฏิบติังานร่วมกนัตามที
ตกลงร่วมกนัได้มากทีสุด  ส่วนด้านความเขา้ใจในการทาํงานแบบกลุ่ม พบว่า ขา้ราชการตาํรวจ
เขา้ใจและยอมรับเป้าหมายการปฏิบติังานขององคก์ารร่วมกนัมากทีสุด และดา้นทกัษะในการทาํงาน
แบบกลุ่ม พบวา่ ขา้ราชการตาํรวจการวางแผนแบ่งงานของสมาชิกภายในอยา่งเหมาะสมมากทีสุด 
ซึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของทศพร เวชศิริ ( ) ไดศึ้กษาการรับรู้ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

และประสิทธิผลในการทํางานแบบกลุ่ม : กรณีศึกษาพนักงาน  บริษัท ไทยเมอร์รี จาํกัด พบว่า              
มีประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่มในระดบัสูง ผลงานวิจยัของตติยา  ม่วงมิงสุข ( ) ไดศึ้กษาวิจยั
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ในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการในโรงเรียน
กองทัพเรือ ผลการวิจยัพบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการในโรงเรียนสังกัด
กองทพัเรืออยู่ในระดบัมาก และผลงานวิจยัของอนงนาฏ  ภูมิภกัดี ( ) ได้ทาํการศึกษาเรือง
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานีตาํรวจนครบาลกบัประสิทธิผล
ของหน่วยงานในสถานีตาํรวจนครบาล ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัประสิทธิผล
อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง  แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิผลในการปฏิบติังานแบบกลุ่มของขา้ราชการ
ตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัตากมีประสิทธิผลในการปฏิบติังานแบบกลุ่มหรือแบบทีม  
  . การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การดาํเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้ ดา้นพลวตัของ
การเรียนรู้ ดา้นการปรับเปลียนองคก์าร ดา้นการเพิมอาํนาจสมาชิกองคก์าร  ดา้นการจดัการความรู้ 
และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน          
แบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์ซึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของอนงนาฏ  ภูมิภักดี ( ) ได้ทําการศึกษาเรืองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์การแห่ง            
การเรียนรู้ของสถานีตาํรวจนครบาลกับประสิทธิผลของหน่วยงานในสถานีตาํรวจนครบาล                  
ทีพบว่า ปัจจยัด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานีตาํรวจนครบาลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิผลการทาํงานของหน่วยงานในสถานีตาํรวจนครบาลโดยภาพรวมอย่างมีนัยทางสถิติ      
ทงั     ด้าน ดังนี  ด้านพลวตัการเรียนรู้ ด้านการปรับเปลียนองค์กร ด้านการเพิมอาํนาจสมาชิก
องคก์ร ดา้นการจดัการความรู้  และดา้นการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี และผลงานวิจยัของอาํนวย สุขขี 
(2552) ไดท้าํการศึกษาในเรืองการหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านองค์การแห่งการเรียนรู้กบั
ประสิทธิผลองค์การ : กรณีศึกษา สํานกัเครืองจกัรกล (ส่วนกลาง) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยใชแ้นวคิดดา้นประสิทธิผลแบบวดัผลสําเร็จตามเป้าหมาย ทีพบวา่ ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลองค์การ ของสํานักเครืองจักรกล           
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก อย่างมีระดบันยัสําคญั
ทางสถิติที .  พบวา่มีค่าสหสัมพนัธ์ ทงั  สมมติฐาน เรียงลาํดบัจากความสัมพนัธ์มากทีสุดไปหา
นอ้ยทีสุด ไดด้งันี . ความสัมพนัธ์ระหว่างพลวตัการเรียนรู้ (Learning Dynamics) กบัประสิทธิผล
องค์การ  (. )  .  คือ  ด้านการเพิมอํานาจสมาชิกองค์การ (People Empowerment) (. )                
.ดา้นการปรับเปลียนองคก์าร (Organization Transformation) (. )  . ดา้นการจดัการองคค์วามรู้ 

(Knowledge Management) (. )   . ค่าความสัมพนัธ์ตาํสุด คือ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
(Technology Application) (. )   และผลงานวิจยัของอญัญรัตน์ บาํรุงราษฎร์ ( )  ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น  เขต  5 ทีพบว่า  ความเป็นองค์การแห่งการเรียน รู้                   
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มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัตาํ อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั 0.05  
 

.  ข้อเสนอแนะ 
  
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครังนี 
 องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 .  ดา้นพลวตัของการเรียนรู้  ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัสูงของกองบงัคบัการปราบปราม
การค้ามนุษย์ ควรส่งเสริมให้ข้าราชการตาํรวจในองค์การได้เข้ารับการฝึกอบรมและฝึกสอน        
ให้เรียนรู้วิธีทีจะเรียนรู้ โดยการจดัฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ  เช่น ความรู้เกียวกบังานในหน้าที,   
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เป็นตน้ หรือจะเป็นการฝึกสอนวิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง        
ทีสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานแบบกลุ่มได้จริง เช่น ฝึกให้ข้าราชการตาํรวจรู้จกัวิธีการ
วิเคราะห์และพิจารณา โดยอาศยัความคิดเห็นร่วมกัน เช่น การอภิปรายแบบคณะ เป็นการเชิญ
ผูท้รงคุณวุฒิทีมีความรู้และมีประสบการณ์มาให้ความคิดเห็นหรือทรรศนะในเรืองเดียวกนั หรือ
เป็นการอภิปรายแบบปาฐกถา โดยการเชิญผูท้รงคุณวุฒิมาให้ความรู้ในเรืองทีสนใจในการเรียนรู้ 
ในแต่ละด้าน มาร่วมเป็นองค์ปาฐกถา เพือให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีความรู้ความเข้าใจ        
ตามเรืองและวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้
 . ดา้นการปรับเปลียนองคก์าร ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัสูงของกองปราบปรามการคา้มนุษย ์
ควรสนบัสนุนให้องคก์ารมีบรรยากาศในการตระหนกัถึงความสําคญัของการเรียนรู้ โดยมีนโยบาย
และจดัสรรงบประมาณในการจดับรรยากาศขององคก์ารใหเ้อืออาํนวยต่อการเรียนรู้ของขา้ราชการ
ตาํรวจ ตลอดจนให้ความสําคญักับการเรียนรู้ เพือให้ขา้ราชการตาํรวจมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ต่อตนเองและของผู ้อืน มีการสร้างแรงจูงใจและความไวว้างใจ เพือให้สมาชิกทุกคน            
ในองค์การมีความเต็มใจทีจะเข้าร่วมในการสร้างองค์การเอือต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการสร้าง      
การเรียนรู้ให้เข้ากับวิธีการทํางานในปัจจุบันและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทังภายในและ
ภายนอกองคก์าร  
 . ดา้นการเพิมอาํนาจสมาชิกองคก์าร กองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์ ควรส่งเสริม
ให้ภายในองคก์ารมีการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารกบัผูม้าใชบ้ริการอยา่งสมาํเสมอ โดยมีการใชเ้ทคนิค
ในการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์  การแจก
แบบสอบถาม การแสดงความคิดเห็นโดยส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  ความรู้ใหม่  ๆ           
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ในโครงการต่าง ๆ เพือนาํขอ้มูลข่าวสารทีไดน้าํมาเป็นแนวทางในการพฒันาโครงการใหม่ ๆ หรือ
ปรับปรุงแกไ้ขบริการใหก้ารปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจมีประสิทธิผลมากยงิขึน 

 . ด้านการจัดการความ รู้  กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ควรจัดให้ มี                 
ฝ่ายตรวจสอบเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัองค์การอืน ๆ โดยสนบัสนุนให้ขา้ราชการตาํรวจ
กองบงัคบัการปราบปรามการค้ามนุษยไ์ปศึกษาดูงานในองค์การอืน ๆ ทงัภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพือเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน และนาํขอ้มูลทีไดเ้ขา้ทีประชุม เพือแสดงความคิดเห็น
และวเิคราะห์ถึงปัญหาทีเกิดขึนในองคก์าร และนาํผลสรุปทีไดน้าํไปเป็นแนวทางในแกปั้ญหาหรือ
นาํมาพฒันาปรับปรุงใหมี้ประสิทธิผลมากยงิขึน 
 . ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงของกองบังคับการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ควรส่งเสริมให้ข้าราชการตํารวจในองค์การทุกคนสามารถเข้าถึง
ฐานขอ้มูลทีตอ้งการได ้เพือนาํมาใชป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล โดยการส่งขา้ราชการตาํรวจ
เขา้รับการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยี ฝึกความสามารถในการใช้ระบบฐานขอ้มูลของคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ เพือเป็นการเตรียมความพร้อมกา้วสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงันนั
ควรใหข้า้ราชการตาํรวจไดฝึ้กอบรบเกียวกบัการใชร้ะบบฐานขอ้มูลและการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
ในการปฏิบติังาน เพือกระบวนการทาํงานไดรั้บความสะดวกในเดินทางมากยงิขึน  
 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแบบกลุ่ม  
 . ด้านความเข้าใจการทาํงานแบบกลุ่ม ผูบ้งัคบับญัชาในระดับสูงของกองบงัคบัการ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์ควรส่งเสริมให้ขา้ราชการตาํรวจในองคก์ารเขา้ใจบทบาทของตนเองและ
ขา้ราชการตาํรวจนายอืน ๆ อยา่งชดัเจน เพือให้การปฏิบติังานแบบกลุ่มหรือทีม มีประสิทธิภาพตาม
บทบาทหนา้ทีของขา้ราชการตาํรวจแต่ละนาย และเพือบรรลุเป้าหมายร่วมกนั  
 . ด้านทักษะในการทาํงานแบบกลุ่ม ผูบ้ ังคบับัญชาในระดับสูงของกองบังคับการ
ปราบปรามการคา้มนุษย์ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประสานงานในการปฏิบติังานเป็นกลุ่ม
หรือทีม โดย การจดัสัมมนาเพือให้ขา้ราชการตาํรวจทุกนายรู้จักกนัดียิงขึน สามารถสร้างความ
เขา้ใจอนัดีต่อเพือนร่วมงาน มีมนุษยสัมพนัธ์ เกิดความสามคัคี เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ   
ในการปฏิบติังาน สามารถปฏิบติังานเป็นทีมไดเ้ป็นอยา่งดี  
 . ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัสูงของ
กองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย  ์ควรส่งเสริมและทาํความเขา้ใจให้ขา้ราชการตาํรวจทุกนาย
ยอมรับในความสามารถและคุณค่าของเพือนข้าราชการตาํรวจด้วยกัน รวมทังควรสนับสนุน         
ในความสามารถของขา้ราชการตาํรวจ เพือให้แสดงความสามารถทีมีอย่างเต็มที ซึงจะส่งผลให ้      
มีประสิทธิผลต่อองคก์ารยงิขึนไป 
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 .  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป 
 .  ในการศึกษาครังต่อไปควรศึกษารูปแบบการองคก์ารแห่งการเรียนรู้กบัประสิทธิผล
ในการปฏิบติังานแบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย์ เพือให้
รูปแบบและวิธีการทีเหมาะสมของการดาํเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้ทีเหมาะสมและส่งผล     
ต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานแบบกลุ่มมากยงิขึน 
 . ในการศึกษาครังต่อไป ควรศึกษาในเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ เพือให้ไดข้อ้มูล  
เชิงลึกเกียวกบัองค์การแห่งการเรียนรู้กบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานแบบกลุ่มของขา้ราชการ
ตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์
  

 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



127 
 

 
 

รายการอ้างอิง 

 

หนังสือและบทความ 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. (2552). กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2549 สําหรับส่วนราชการระดับกรมหรือเทยีบเท่า. กรุงเทพมหานคร. 
จําเ รียง  วัยว ัฒน์  และเบ็ญจมาศ  อําพันธ์ุ .  (2540).  วินัย  5 ประการ  พืนฐานองค์กรเรียนรู้ . 

 กรุงเทพมหานคร:  บริษทัคู่แขง็ จาํกดั มหาชน. 
ดนยั  เทียนพุฒ. ( ). “องคก์รอจัฉริยะ: ทฤษฎีและหวัใจสาํคญั.”  วารสารการบริหารฅน.  
เดชน์   เ ทียมรัตน์  และ  กานสุดา  มาฆะศิรานนท์ . (2545). วิ นัย สํ าหรับองค์การ เ รียน รู้ . 

 กรุงเทพมหานคร: ธีระป้อมวรรณกรรม. 
ทิศนา แขมณี . (2522). กลุ่มสัมพนัธ์ : ทฤษฎแีละแนวปฏิบัติ เล่ม . กรุงเทพฯ: บูรพาศิลป์การพิมพ.์  

ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ. (2546). การปฏิรูประบบราชการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบริหารร่วม
 สมัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
นิตยา  เงินประเสริฐศรี.(2540). ทฤษฎอีงค์การ: แนวทางการศึกษาเชิงบูรณาการ. กรุงเทพมหานคร :  
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
พงษพ์นัธ์  พงษโ์สภา.( ). พฤติกรรมกลุ่ม. กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานพิมพพ์ฒันาการศึกษา. 
พรรณราย  เตชะคุปต์.(2529). ประมวลผลความนวัตกรรมเพือการเรียนรู้สําหรับครูยุคปฏิรูป
 การศึกษา. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ไพบูลย ์ วฒันศิริธรรม.(2545). “องค์ประกอบของการจดัการความรู้.”  เอกสารในการสัมมนาเรือง
 การทาํความชดัเจนวธีิการจดัการความรู้และการดาํเนินการโครงการนาํร่อง. 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช .(2545). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครังที 3. นนทบุรี: 

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

ลักษณา  หมืนจักร.  (2540). “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง .” หนังสือทีระลึกประจําปี เล่มที  14             

 สู่บ้านใหม่สถาบันพฒันาข้าราชการพลเรือน. กรุงเทพฯ: สาํนกังานขา้ราชการพลเรือน. 

วรวุธ  มาฆะศิรานนท์.(2540). วินัย 5 ประการ พืนฐานองค์กรแห่งการเรียนรู้. พิมพ์ครังที 2.
 กรุงเทพมหานคร: บริษทั คู่แข่ง จาํกดั (มหาชน). 
วิศิษฐ์ ชูวงศ์ . (2540). “แนวความคิดเกียวกบัองค์การแห่งการเรียนรู้.”  หนังสือทีระลึกประจําปี     
 เล่มที  14 สู่ บ้านใหม่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน .  กรุงเทพฯ : สํานักงาน
 ขา้ราชการพลเรือน. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



128 
 

 
 

วีระว ัฒน์  ปันนิตามัย . (2540). การสร้างองค์กรแห่งการเ รียนรู้  ทีมาและทีไปสู่บ้านใหม่ . 
 กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานขา้ราชการพลเรือน. 

สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน(2540) . การสะท้อนของการฟืนฟูองค์กรใหม่. กรุงเทพมหานคร: 

 บริษทัประชาชน. 

สุรสิทธิ  เหมตะศิลปะ.(2543). “องค์กรแห่งการเรียนรู้ : การสะทอ้นของการฟืนฟูองค์กรใหม่.”
 วารสารเพมิผลผลติ.  
สุนนัทา  เลาหนนัทน์.(2540). การสร้างทมี. กรุงเทพมหานคร : ดีดี บุคสโตร์. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. (2547). กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
 ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกระทรวง กลุ่มภารกจิและส่วน
 ราชการระดับเทียบเท่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548. กรุงเทพฯ : สํานกังานพฒันาระบบ
 ราชการ. 
สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ.(2552). กฎหมายและระเบียบเกียวกับการกําหนดอํานาจหน้าทีของ     
 ส่วนราชการสํานักตํารวจแห่งชาติ . 
สิทธิโชค  วราสันติกุล.(2546). จิตวทิยาสังคม : ทฤษฎแีละการประยุกต์. กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชนั. 
อาภรณ์พนัธ์ จนัทร์สวา่ง.(2525). การพฒันากลุ่มบุคคลชุมชน. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
 

เอกสารอนื ๆ 
ปัญญา อศัวกุลประดิษฐ์.(2544). “การศึกษาเปรียบเทียบการนาํแนวความคิดองคก์รแห่งการเรียนรู้
 มาปฏิบติัระหว่างองค์กรภาครัฐกบัองค์กรเอกชน : กรณีศึกษา ธนาคารออมสินกับ 
 บริษัทยูโนแคลไทยแลนด์   จาํกัด.” วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
 สาขาวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
พงษเ์ทพ  จนัทสุวรรณ.(2554) “ภาวะผูน้าํ วฒันธรรมองคก์ารกบัประสิทธิผลองคก์ารของโรงเรียน
 ในสังกัดกรุงเทพมหานคร: ตวัแบบสัมการโครงสร้าง.”  วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
 บณัฑิตคณะพฒันาสังคมและสิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
พิณสวนั  ปัญญามาก.(2543) “การรับรู้ศกัยภาพในการพฒันาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้:
 กรณีศึกษาหน่วยธุรกิจและหน่วยปฏิบติัการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.” 

 วทิยานิพนธ์ สาขาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
มาลัยวลัย์  บุญแพทย์. (2553). “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้กับ
 ประสิทธิผลขององค์การ: กรณีศึกษา พนักงานสายสํานักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



129 
 

 
 

 จาํกดั.” สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตคณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัย
 เกริก. 

สายสวาท .  (2551). “ประเมินประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด
 สมุทรปราการ ปีงบประมาณ - .” ปริญญานิพนธ์  ปริญญาการศึกษา
 มหาบัณฑิต  สาขาการวิจัยและสถิติการศึกษา  บัณฑิตวิท ยาลัย  มหาวิทยาลัย             
 ศรีครินทรวโิรฒ. 
สุรศกัดิ  ชะมารัมย.์ (2556). “บทบาทของผูน้าํต่อการพฒันาองคก์ารสู่องค์การแห่งการเรียนรู้อยา่ง
 ประสบผลสาํเร็จ.” วทิยาลยันิติรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็. 

สมบูรณ์  สอนประภา. ( ). “ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบติังานของ
 คณะกรรมการสภาตําบล :กรณี ศึกษาจังหวัดฉะ เ ชิ ง เทรา . ”  วิทย า นิพนธ์                          
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยามนุษย์ สถาบันบัณฑิต             
 พฒันบริหารศาสตร์.  
อนงนาฏ  ภูมิภกัดี . (2553). “ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานี
 ตาํรวจนครบาลกบัประสิทธิผลของหน่วยงานในสถานีตาํรวจนครบาล.” สารนิพนธ์
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตคณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลยัเกริก. 

อนันต์  บุญสนอง.(2554) “อิทธิพลระหว่างปัจจยัด้านองค์การแห่งการเรียนรู้และกิจกรรมการ
 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทีส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์องค์การ .” สารนิพนธ์                
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตคณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลยัเกริก. 
อารี  วิวฒัน์พนัธนนท์.(2544). “ปัจจยัทีสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่ม : ศึกษา
 เฉพาะกรณีบริษทั ไทยฟูจิซีร็อกซ์  จาํกัด.”  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 

 สาขาวชิาจิตวทิยาอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
อัญญรัตน์ บาํรุงราษฎร์ .(2552). “ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับ
 ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 5.” 

 วทิยานิพนธ์บริหารการศึกษามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏันครพนม. 
อํานวย   สุขขี  .(2552). “การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้กับ
 ประสิทธิผลองคก์าร : กรณีศึกษา สํานกัเครืองจกัรกล (ส่วนกลาง) กรมชลประทาน.” 
 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตคณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลยัเกริก. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



130 
 

 
 

อาํนวย  ศิริแพทย.์ (2542). “ความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้อาํนาจของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของ
 โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษาที 
 . ”  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
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แบบสอบถาม 

ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กบัประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่ม 

ของข้าราชการตํารวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 
คําชีแจง       
 การศึกษาครังนีมี วตัถุประสงค ์ ) เพือศึกษาถึงระดบัการดาํเนินงานองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์2)  เพือศึกษาถึงระดบัประสิทธิผลใน
การทาํงานแบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์และ ) เพือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารแห่งการเรียนรู้กบัประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่มของขา้ราชการ
ตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์โดยจาํแนกแบบสอบถามออก เป็น  ส่วน ดงันี 
 

  ส่วนที   แบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม                       ขอ้ 
 ส่วนที   แบบสอบถามเกียวกบัการดาํเนินงานดา้นปัจจยัองคก์ารแห่งการเรียนรู้      35  ขอ้ 

  ส่วนที   แบบสอบถามเกียวกบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานแบบกลุ่ม            ขอ้ 

   

 

 ขอ้มูลแบบสอบถามนีผูว้ิจยัจะเก็บเป็นความลบัและจะนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
เฉพาะในภาพรวม ขอความกรุณาผูต้อบแบบสอบถามโปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง
และกรุณาตอบใหค้รบทุกขอ้ 

 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี 

 

 

                      
                                                         ผูศึ้กษา 
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ส่วนท ี  แบบสอบถามเกยีวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม     
คําชีแจง โปรดเขียนเครืองหมาย  ลงใน  ทีตรงกบัขอ้มูลของท่านตามความเป็นจริง 

 

   .    เพศ 

 ชาย                 หญิง 

 

 .     อาย ุ  …………..ปี 

 

 .    วฒิุการศึกษา   
  ตาํกวา่ปริญญาตรี    ปริญญาตรี    

  สูงกวา่ปริญญาตรีขึนไป  

 

.     อายรุาชการ.....................ปี 

 

.     ระดบัชนัยศ 

   ชนัสัญญาบตัร       
   ชนัประทวน    
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ส่วนท ี   แบบสอบถามเกยีวกบั ระดับการดําเนินงานปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้  
คําชีแจง โปรดเขียนเครืองหมาย  ลงใน  ทีตรงกบัการดาํเนินงานขององคก์ารท่านมากทีสุด 

 ระดบัการดาํเนินงานนอ้ยทีสุด                 =   1  ระดบัการดาํเนินงานนอ้ย                  =   2 

ระดบัการดาํเนินงานปานกลาง  =   3  ระดบัการดาํเนินงานมาก    =   4 

ระดบัการดาํเนินงานมากทีสุด  =   5 

ข้อความ ระดับการดําเนินงาน 

5 4 3 2 1 

. พลวตัของการเรียนรู้        

.  ขา้ราชการตาํรวจในองค์การมองวา่การเรียนรู้อยา่งต่อเนืองเป็นหนา้ที
ทีสาํคญัยงิของทุกคน 

     

.  ขา้ราชการตาํรวจในองค์การได้รับการฝึกอบรมและการฝึกสอนให้
เรียนรู้วธีิทีจะเรียนรู้ 

     

.  ขา้ราชการตาํรวจในองค์การมีการใช้เครืองมือทีช่วยให้เกิดการเรียนรู้
รวดเร็ว  

     

.  ข้าราชการตํารวจในองค์การและทีมงานมีการใช้กระบวนการ  
การเรียนรู้ในเชิงปฏิบติั  

     

.  ขา้ราชการตาํรวจในองค์การและทีมงานมีการเรียนรู้ความรู้ใหม่จาก
การแก้ปัญหาในอดีต และสถานการณ์ทีเกิดขึนและนาํมาปรับใช้ใน
การปฏิบติังาน 

     

.  ทีมงานในองค์การมีการแลกเปลียนความรู้กนัภายในทีมงานผ่านสือ
หรือเครืองมือต่าง ๆ  

     

.  ข้าราชการตาํรวจในองค์การมีความสามารถในการคิดและปฏิบัติ  
อยา่งเป็นระบบ 

     

. การปรับเปลยีนองค์การ       

.  ขา้ราชการตาํรวจในองค์การมีความเขา้ใจในความสําคญัของการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

     

.  ผูบ้งัคบับญัชามีวิสัยทศัน์ในการสนบัสนุนองคก์ารให้เป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ 
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ข้อความ ระดับการดําเนินงาน 

5 4 3 2 1 

.  ภายในองคก์ารไดมี้บรรยากาศทีสนบัสนุนให้ตระหนกัถึงความสําคญั
ของการเรียนรู้ 

     

.  ภายในองค์การมีการสับเปลียนหน้าทีของขา้ราชการตาํรวจอย่างเป็น
ระบบ 

     

.  ภายในองคก์ารมีการสือสารกนัอยา่งรวดเร็วในแต่ละสายบงัคบับญัชา       

.  ฝ่ายและหน่วยงานต่าง ๆ มีการประสานงานกนั เพือให้บรรลุเป้าหมาย
โดยรวมขององคก์าร 

     

.  ฝ่ายและหน่วยงานต่าง ๆ มีการเรียนรู้ร่วมกนั เพือให้บรรลุเป้าหมาย
โดยรวมขององคก์าร 

     

. การเพมิอาํนาจสมาชิกองค์การ      

.  ภายในองค์การมีการกระจายอาํนาจและมอบหมายงานตามความ
รับผดิชอบของขา้ราชการตาํรวจตามความสามารถในการเรียนรู้ 

     

.  ผูบ้ ังคับบัญชาและข้าราชการตํารวจปฏิบัติงานร่วมกันแบบเพือน
ร่วมงานเพือแกไ้ขปัญหาและเรียนรู้ร่วมกนั 

     

.  ผูบ้งัคบับญัชาไดส้ร้างและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ของขา้ราชการ
ตํารวจ  ด้วยการสนับส นุนให้นําความ รู้ใหม่  ๆ  มาทดลองใช ้ 
และพิจารณาผลลพัธ์ทีเกิดขึน 

     

.  ภายในองค์การมีการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารกบัผูม้าใช้บริการอยา่ง
สมาํเสมอ 

     

.  ภายในองค์การได้มีการนําความคิดเห็นของผูม้าใช้บริการมาเรียนรู้ 
เพือปรับปรุงบริการอยา่งต่อเนือง 

     

.  ภายในองคก์ารมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอบรม
และเรียนรู้การปฏิบติังานหรือบริการร่วมกบัองคก์าร 

     

.  ข้าราชการตํารวจในองค์การได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ร่วมกันกับก ลุ่มบุคคลที มีความสํ าคัญกับบริหารองค์การ  เช่น 
ประชาชน หน่วยงานทีเกียวขอ้งหรือสถาบนัการศึกษา เป็นตน้ 
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ข้อความ ระดับการดําเนินงาน 

5 4 3 2 1 

. การจัดการความรู้      

.  ภายในองค์การได้มีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารอย่างกระตือรือร้น  
เพือมาปรับปรุงการปฏิบติังานขององคก์ารโดยรวม 

     

.  ภายในองค์การได้มีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารอย่างกระตือรือร้น  
เพือนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยคาํนึงถึงการประสานงานกับ
หน่วยงานอืน ๆ นอกเหนือจากหน่วยงานของตนเอง 

     

.  ภายในองค์การมีระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารทังภายนอกและ
ภายในองคก์ารทีขา้ราชการตาํรวจสามารถเขา้ถึงได ้

     

.  ภายในองคก์ารไดมี้การตรวจสอบเปรียบเทียบกบัองคก์ารอืน ๆ ทีมีผล
การดาํเนินงานทีดีกวา่  

     

.  ขา้ราชการตาํรวจในองค์การไดรั้บการฝึกอบรมทกัษะต่าง ๆ เกียวกบั
การใชค้วามคิดสร้างสรรค ์การสร้างนวตักรรม และการทดลอง 

     

.  ภายในองค์การได้มีการจัดโครงการสาธิตแนวทางใหม่ ๆ ในการ
พฒันาการใหบ้ริการ 

     

.  ภายในองคก์ารไดมี้การสนบัสนุนโครงการทีก่อใหเ้กิดความรู้ ดว้ยการ
ส่งบุคลากรเขา้ไปร่วมโครงการ เพือใหไ้ดรั้บโอกาสในการเรียนรู้ 

     

. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี      

.  ภายในองค์การไดมี้การอาํนวยความสะดวกการเรียนรู้ โดยการจดัเก็บ
ระบบสารสนเทศลงบนฐานขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ทีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

     

.  ขา้ราชการตาํรวจในองค์การสามารถเข้าถึงฐานสารสนเทศได้อย่าง
รวดเร็วโดยผา่นเครือข่ายภายในองคก์าร หรือ Internet หรือ Intranet  

     

.  ภายในองค์การไดมี้การจดัเตรียมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ทีช่วย
สนบัสนุนการเรียนรู้ 

     

.  ภายในองคก์ารไดมี้การนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการเรียนรู้ร่วมกนั เมือมี
การปฏิบติังานเป็นกลุ่ม เช่น โครงการ ทีมงาน การประชุมในระดับ
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง เป็นตน้  
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ข้อความ ระดับการดําเนินงาน 

5 4 3 2 1 

.  ภายในองคก์ารสนบัสนุนการเรียนรู้แบบผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้ 
ไปพร้อม ๆ กบัการทาํงานจริงในขณะเดียวกนั 

     

.  ภายในองค์การมีระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนรู้และการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการใหดี้ยงิขึน 

     

.  ข้าราชการตํารวจในองค์การทุกคนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลทีตน
ตอ้งการได ้เพือนาํมาใชป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

     

 

ส่วนที    แบบสอบถามเกียวกับประสิทธิผลในการทํางานแบบกลุ่มของข้าราชการตํารวจ            
กองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์

คําชีแจง โปรดเขียนเครืองหมาย  ลงใน  ทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 

นอ้ยทีสุด    =    1                      นอ้ย         =    2 

ปานกลาง                  =     3      มาก                 =    4 

มากทีสุด      =   5 

ข้อความ ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

. ด้านความเข้าใจในการทาํงานแบบกลุ่ม      

.  ขา้ราชการตาํรวจเขา้ใจและยอมรับเป้าหมายการปฏิบติังานของ
องคก์ารร่วมกนั 

     

.  ขา้ราชการตาํรวจทุกคนเขา้ใจบทบาทสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนอยา่ง
ชดัเจน 

     

.  ขา้ราชการตาํรวจเขา้ใจบทบาทของตนเองทีอาจจะแตกต่างไปจาก
สมาชิกคนอืน ๆ อยา่งกระจ่างชดั 

     

.  ขา้ราชการตาํรวจเขา้ใจกระบวนการปฏิบติังานเพือการบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกนั 

     

.  ขา้ราชการตาํรวจเขา้ใจวธีิการปฏิบติังานแบบกลุ่มทีจะนาํไปสู่
ความสาํเร็จขององคก์าร 
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ข้อความ ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

.  ขา้ราชการตาํรวจเขา้ใจหลกัการปฏิบติังานทีตอ้งมีการรับรู้ของสมาชิก
ในกลุ่มไปในทิศทางเดียวกนั  

     

.  ขา้ราชการตาํรวจเขา้ใจผลจากความขดัแยง้ภายในกลุ่มและยอมรับ          
การบริหารความขดัแยง้ทีเกิดขึนภายในองคก์าร 

     

. ด้านทกัษะในการทาํงานแบบกลุ่ม      

.  ข้าราชการตํารวจมีการระดมความคิดเห็นจากสมาชิกภายในกลุ่ม
เกียวกบัการบริหารงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

     

.  ข้าราชการตํารวจมีการประชุมปรึกษาหารือ เสนอความคิดเห็น  
เพือปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิผลอยา่งต่อเนือง 

     

.  ข้าราชการตํารวจมีการวางแผน  แบ่ งงานของสมาชิกภายใน  
อยา่งเหมาะสม 

     

.  ขา้ราชการตาํรวจมีการประสานงาน ขอความร่วมมือใหมุ้่งมนั 

ในการปฏิบติังาน 
     

.  มีการสรุปผลและอภิปรายผลขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละความคิดเห็น
ของสมาชิก 

     

.  มีการลงมติในขอ้คิดเห็นทงัหมดโดยยดึหลกัเสียงส่วนใหญ่มากทีสุด
ไปเป็นทางเลือกของการปฏิบติังาน 

     

.  มีการใชเ้ทคนิคในการเสนอความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
ประชุม ส่งจดหมาย และส่งความคิดเห็นส่งผา่นระบบคอมพิวเตอร์  

     

. ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือทมีงาน      

.  ขา้ราชการตาํรวจมีความไวว้างใจซึงกนัและกนัไม่ดูถูกซึงกนัและกนั       

.  ขา้ราชการตาํรวจยอมรับในความสามารถและคุณค่าของเพือน
ขา้ราชการตาํรวจดว้ยกนั 

     

.  ขา้ราชการตาํรวจเสียสละแรงกาย แรงใจ และเงินทองบางครังเพือเป็น
ค่าใชจ่้ายในกรณีจาํเป็นเพือสนบัสนุนการปฏิบติังานของส่วนรวม 

     

.  ขา้ราชการตาํรวจมีความจริงใจต่อกนั สามารถปฏิบติังานร่วมกนั  
ตามทีตกลงร่วมกนัได ้
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ข้อความ ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

.  ขา้ราชการตาํรวจในองคก์ารมีความกระตือรือร้น ช่วยเหลืองานของ
องคก์าร 

     

.  ขา้ราชการตาํรวจยอมรับผูน้าํเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน กระจายงาน และ
กระจายความรับผิดชอบใหแ้ก่สมาชิกแต่ละคนเพือใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด 

     

.  ขา้ราชการตาํรวจใหก้ารสนบัสนุนการปฏิบติังานซึงกนัและกนั      
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ภาคผนวก ข 

ค่าความเชือมันของแบบสอบถาม 
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 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

A1.1 137.83 200.489 .545 .938 

A1.2 137.97 196.792 .728 .937 

A1.3 137.93 196.685 .769 .937 

A1.4 137.90 201.541 .475 .939 

A1.5 137.90 198.162 .723 .937 

A1.6 137.90 199.541 .472 .939 

A1.7 137.97 196.792 .674 .937 

A2.1 137.90 200.921 .469 .939 

A2.2 137.70 201.872 .428 .939 

A2.3 138.00 196.621 .504 .939 

A2.4 137.87 199.016 .551 .938 

A2.5 137.83 200.489 .545 .938 

A2.6 137.97 196.792 .728 .937 

A2.7 137.93 196.685 .769 .937 

A3.1 137.93 198.685 .425 .940 

A3.2 138.07 205.375 .181 .943 

A3.3 137.83 203.040 .403 .940 

A3.4 138.23 199.702 .518 .939 

A3.5 137.97 201.757 .348 .941 

A3.6 137.97 196.792 .674 .937 

A3.7 137.77 197.978 .652 .938 

A4.1 137.97 196.792 .728 .937 

A4.2 137.93 196.685 .769 .937 

A4.3 137.87 199.016 .551 .938 

A4.4 138.03 197.068 .660 .937 

A4.5 137.97 204.516 .285 .941 

A4.6 137.83 200.489 .545 .938 
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A4.7 137.97 196.792 .728 .937 

A5.1 137.93 196.685 .769 .937 

A5.2 137.83 200.489 .545 .938 

A5.3 137.97 196.792 .728 .937 

A5.4 138.17 196.075 .682 .937 

A5.5 138.17 203.661 .338 .940 

A5.6 137.80 203.752 .325 .940 

A5.7 138.20 203.338 .254 .942 

Total .940 
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 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

B1.1 81.53 74.257 .519 .899 

B1.2 81.33 74.437 .512 .900 

B1.3 81.63 71.413 .552 .899 

B1.4 81.50 73.431 .573 .898 

B1.5 81.47 75.913 .426 .902 

B1.6 81.60 74.041 .578 .898 

B1.7 81.57 73.909 .620 .897 

B2.1 81.57 73.082 .444 .903 

B2.2 81.70 75.803 .286 .907 

B2.3 81.47 75.844 .432 .901 

B2.4 81.87 73.982 .529 .899 

B2.5 81.60 73.352 .485 .901 

B2.6 81.60 71.903 .716 .895 

B2.7 81.40 72.593 .699 .895 

B3.1 81.47 75.913 .426 .902 

B3.2 81.60 74.041 .578 .898 

B3.3 81.57 73.909 .620 .897 

B3.4 81.53 74.809 .514 .900 

B3.5 81.53 74.740 .574 .898 

B3.6 81.53 73.637 .497 .900 

B3.7 81.60 71.903 .716 .895 

Total .904 
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