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ภาวะผู้น�ำที่เป็นแบบอย่างของผู้บริหาร และการรับรู้บรรยากาศขององค์กร
ที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกรมการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
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การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�ำที่เป็นแบบอย่างของผู้บริหาร และการรับรู้บรรยากาศของ
องค์กร ทีม่ ตี อ่ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากกลุม่ ตัวอย่าง คือ ข้าราชการทีส่ งั กัด
กรมการสือ่ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ จ�ำนวน 290 ตัวอย่าง สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ค่าการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 จากการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น�ำที่เป็น
แบบอย่างของผูบ้ ริหาร ด้านการให้ผอู้ นื่ ปฏิบตั ิ การรับรูบ้ รรยากาศองค์กร ได้แก่ ด้านการตัง้ มาตรฐานในการท�ำงาน ด้านความ
รับผิดชอบในการท�ำงาน ด้านการชืน่ ชม ด้านการสนับสนุน และด้านความรูส้ กึ ผูกพันและรับผิดชอบต่อองค์กร มีอทิ ธิพลต่อ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 โดยสามารถพยากรณ์ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูไ้ ด้
ร้อยละ 79.9
ค�ำส�ำคัญ : ภาวะผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นแบบอย่างของผูบ้ ริหาร  บรรยากาศองค์กร  องค์กรแห่งการเรียนรู้
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Abstract

The objectives of this research were to investigate the influences of exemplary administrator leadership,
and perceived organizational climate that affected the learning organization. The research instruments used
to gather data included a questionnaire. The sample used in this research consisted of 290 military officers
in the Naval Communications and Information Technology Department, while the statistics used to analyzed
the collected data were mean, standard deviation and Multiple Regression Analysis with statistical significance
at a 0.05 level. The research results indicated that exemplary administrator leadership comprised the
following aspects : enable others to act and perceived organizational climate, which comprised the aspects
of standard, responsibility, reward and recognition, support, and commitment. These had influences on the
learning organization at a 0.05 level of significance and could predict the learning of the organization at
79.9%.
Keywords : The Exemplary of Administrator Leadership,  The Perceived Organizational Climate,  The Learning
Organization
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1. บทนำ� 
ในช่วงทีผ่ า่ นมา โลกมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
และตลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปัจจุบันมีความ
ก้าวหน้า เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก เกิดนวัตกรรม
ต่างๆ ขึ้นมามากมาย ส่งผลกระทบต่อประเทศและองค์กร
ต่างๆ ทั่วโลก ได้พยายามพัฒนาขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในสภาวการณ์
ดังกล่าว
จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ
สถาบัน International Institute for Management
Development (IMD) ประเทศสวิต เซอร์แ ลนด์ ที่ไ ด้
ประกาศผล IMD World Talent Ranking 2019 เมือ่ วันที่
18 พฤศจิกายน 2562 โดยใช้ตวั ชีว้ ดั ในการพิจารณา 3 ตัว
คือ ด้านการลงทุนและพัฒนา ด้านการดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถ และด้านความพร้อมของบุคลากร โดยประเทศ
ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์
เดนมาร์ก และสวีเดน ตามล�ำดับ ส�ำหรับประเทศไทยอยูใ่ น
อันดับที่ 43 ซึง่ เมือ่ เทียบกับประเทศในกลุม่ อาเซียนด้วยกัน
จะอยู่ในอันดับที่ 4 เป็นรองสิงคโปร์ (10) มาเลเซีย (22)
และอินโดนีเซีย (41) ทั้งนี้ ยังพบว่าประเทศที่อยู่ในอันดับ
ต้ น ๆ เป็ น ประเทศที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การลงทุ น ด้ า น
การศึกษา การฝึกงาน และการพัฒนาบุคลากร (Thailand
Competitiveness, 2016)
จากการจัดอันดับฯ ดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นว่า
ทรัพยากรบุคคล มีความส�ำคัญที่สุดในการที่จะสามารถ
ท�ำให้องค์กรหรือประเทศต่างๆ สามารถแข่งขันในสภาวะ
แวดล้อมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วนี้ โดยจ�ำเป็นต้อง
พัฒนาความรูค้ วามสามารถ และทักษะของบุคลากร ให้เกิด
เป็นความรอบรู้ในการปฏิบัติงาน ทั้งงานในหน้าที่ และที่
ไม่ใช่งานในหน้าที่ สอดคล้องกับปัจจัยด้านความเป็นบุคคล
รอบรู้ ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ อง Peter Senge
(2000) ซึ่ ง หลายองค์ ก รภาครั ฐ และเอกชนทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ได้พยายามน�ำองค์ความรู้สมัยใหม่ต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการท�ำงานและแก้ไขปัญหา เพื่อน�ำองค์กร
ไปสู่ความส�ำเร็จ และพัฒนาไปสู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้”
(Learning Organization)
ส�ำหรับประเทศไทยได้รับเอาแนวคิดเรื่อง องค์กร
แห่งการเรียนรู้มาปรับใช้ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีการ
ก�ำหนดพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11

ไว้ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ
เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้
ในด้านต่างๆ เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้ง
ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรูค้ วามสามารถ สร้างวิสยั ทัศน์
และปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ข องข้ า ราชการในสั ง กั ด ให้ เ ป็ น
บุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีการเรียนรูร้ ว่ มกัน”
จากพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว ส่งผลให้ปัจจุบัน
ได้เกิดแนวคิดในการบริหารองค์กรรูปแบบใหม่ ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาองค์กร รวมทั้งการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ แนวคิดการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) ซึง่ หลายองค์กรทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนได้พยายามส่งเสริมในการน�ำองค์ความรู้ต่างๆ
มาประยุกต์ใช้ในการท�ำงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น
มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม หรือ
สคส. ได้ฝึกอบรมให้หน่วยงานต่างๆ มีการจัดการความรู้
ในองค์กร ไม่วา่ จะเป็น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) เครือซีเมนต์ไทย ธนาคาร
กสิกรไทย เป็นต้น (ดวิษา สังคหะ, 2559)
ดั ง นั้ น กองทั พ เรื อ จึ ง ได้ พ ยายามปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะกรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ ทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในด้านการด�ำรง
ความพร้อมและให้บริการด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดหา ซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์และเครือ่ งมือด้านการ
สื่ อ สารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมถึ ง การผลิ ต และ
พัฒนาก�ำลังพล ด้านการสือ่ สาร จ�ำเป็นต้องปรับตัวให้ทนั กับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ประกอบกับในปัจจุบัน
กระทรวงกลาโหมได้สงั่ การให้แต่ละเหล่าทัพจัดตัง้ “หน่วย
ไซเบอร์ระดับปฏิบัติการของเหล่าทัพ” (ประชาไท, 2561)
ซึ่งกองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์ไซเบอร์ของกองทัพเรือ และได้
ท�ำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม
2561 โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผูบ้ ญ
ั ชาการ
ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ (ส�ำนักงานเลขานุการ
กองทัพเรือ, 2561) และได้มอบหมายให้กรมการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบ
ศูนย์ไซเบอร์ของกองทัพเรือ
รวมถึงจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าปัจจัย
ส�ำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กร
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แห่งการเรียนรู้ได้นั้น คือ การรับรู้บรรยากาศองค์กร ซึ่งมี
ส่วนส่งเสริมให้บคุ ลากรภายในองค์กรมีความสุขในการท�ำงาน
ท�ำให้มีขวัญก�ำลังใจที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท
จนพัฒนาไปสูค่ วามเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูไ้ ด้ นอกจากนัน้
ในการท�ำให้บุคลากรรับรู้บรรยากาศขององค์กร อาจต้องมี
การปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการขององค์กรใน
รูปแบบต่างๆ จึงมีความจ�ำเป็นทีผ่ บู้ ริหารต้องแสดงบทบาท
ภาวะผู้น�ำที่เป็นแบบอย่าง ในการสร้างทัศนคติทางบวกต่อ
การท�ำงานของบุคลากร สร้างแรงจูงใจให้บคุ ลากรปฏิบตั งิ าน
ด้วยความเต็มใจ
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญที่
กรมการสือ่ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ จะต้อง
วางแผนการบริหารจัดการ ปรับปรุงผลการปฏิบตั งิ าน และ
พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัย
พิจารณาแล้วว่า แนวคิดเกีย่ วกับภาวะผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นแบบอย่าง
ของผูบ้ ริหาร ของ Kouzes and Posner (2002) และแนวคิด
เกีย่ วกับการรับรูบ้ รรยากาศขององค์กร ของ Stringer (2002)
จะส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ
Senge (2006) เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบตั งิ านของกอง
ทัพเรือในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
2. วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�ำที่เป็นแบบอย่าง
ของผูบ้ ริหาร และการรับรูบ้ รรยากาศขององค์กร ทีม่ ผี ลต่อ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. สมมติฐานการวิจยั
ภาวะผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นแบบอย่างของผูบ้ ริหาร และการรับ
รูบ้ รรยากาศขององค์กร มีอทิ ธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
4. ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำที่เป็นแบบ
อย่างของผูบ้ ริหาร
ภาวะผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นแบบอย่างของผูบ้ ริหาร (Exemplary
of Administrator Leadership) หมายถึง การกระท�ำหรือ
การปฏิบัติที่แสดงออกของผู้บริหาร ซึ่งทฤษฎีนี้ผู้น�ำมีข้อ
พึงปฏิบัติ 5 ด้าน (Kouzes & Posner, 2002 อ้างถึงใน
กานต์รวี ถาวรพันธุ,์ 2556) ได้แก่
1. ความท้าทายกระบวนการ (Challenge Process)
หมายถึง การทีผ่ บู้ ริหารแสวงหาโอกาสและยอมรับสิง่ ท้าทาย
รวมถึงความคิด วิธกี าร หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่ สร้างสรรค์
แก้ไข และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ในการปฏิบตั งิ านของ

องค์กร และพร้อมยอมรับความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้
2. การสร้ า งแรงดลใจในวิ สั ย ทั ศ น์ ร ่ ว ม (Share
Vision) หมายถึง การที่ผู้บริหารมีความคิดหรือวิสัยทัศน์
ทีก่ ว้างไกล และชักน�ำ  จูงใจให้ผรู้ ว่ มงาน ลูกน้องเกิดความ
เชื่อมั่น มีความกระตือรือร้นในวิสัยทัศน์ จนน�ำไปสู่การ
ปฏิบตั งิ านในทิศทางเดียวกัน
3. การปล่อยให้ผอู้ นื่ ปฏิบตั ิ (Enable Other to Act)
หมายถึง การกระท�ำที่ผู้บริหารสร้างบรรยากาศในการ
ท�ำงาน มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างสุดความสามารถ เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมทั้งมอบหมายงานให้อย่าง
เหมาะสม
4. การจ�ำลองวิธกี าร (Model the Way) หมายถึง
การที่ผู้บริหารแสดงตัวอย่าง ให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม ทั้งเรื่องการอุทิศตนและสละเวลาให้แก่
องค์กร การสร้างความผูกพันและความไว้วางใจในการ
ปฏิบัติงาน กระตุ้นให้เกิดการวางแผน ตรวจสอบ แก้ไข
ข้อบกพร่อง
5. การบ�ำรุงขวัญและก�ำลังใจ (Encourage the
Heart) หมายถึง ผูบ้ ริหารมีความมัน่ ใจในตนเองว่าสามารถ
เอาชนะอุปสรรคในการท�ำงานได้ ยอมรับความส�ำเร็จของ
ลูกน้อง สร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับผู้ร่วมงาน มีการฉลอง
ความส�ำเร็จและยกย่องความส�ำเร็จ
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการรับรูบ้ รรยากาศของ
องค์กร
การรับรู้บรรยากาศขององค์กร หมายถึง การที่
บุคลากรในองค์กร สามารถรับรู้องค์ประกอบของสภาพ
แวดล้อมที่มีผลต่อแรงจูงใจและการปฏิบัติงานขององค์กร
(Litwin & Stringer, 1968 อ้างถึงใน นิคม เจียรจินดา, 2559);
Stringer (2002, อ้างถึงใน นิคม เจียรจินดา, 2559) ได้แบ่ง
บรรยากาศองค์กรออกเป็น 6 มิติ ดังต่อไปนี้
1. โครงสร้างองค์กร (Structure) คือ การทีบ่ คุ ลากร
ภายในองค์ก รทราบถึง บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ
สายงานและล�ำดับผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจอย่างชัดเจน
2. การตัง้ มาตรฐานในการท�ำงาน (Standard) คือ
การที่ อ งค์ ก รท� ำ ให้ บุ ค ลากรกระตื อ รื อ ร้ น ในการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการท�ำงานอยู่ตลอดเวลา และรู้สึกภาคภูมิใจ
เมือ่ มีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี
3. ความรับผิดชอบในการท�ำงาน (Responsibility)
เป็นความรู้สึกที่บุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจท�ำงานให้เกิด
ความส�ำเร็จ โดยไม่จำ� เป็นต้องมีผทู้ คี่ อยตรวจสอบ
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4. การชื่นชม (Reward and Recognition) คือ
การได้รบั การยอมรับจากบุคลากรอืน่ ๆ สามารถแสดงออกได้
2 ด้าน คือ การได้รบั รางวัล ชมเชย และการได้รบั ค�ำวิจารณ์
ต�ำหนิตเิ ตียน หรือลงโทษ
5. การสนับสนุน (Support) เป็นการสนองตอบตาม
ความรู้สึกของบุคลากร ไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน รู้สึกว่าตนเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของที ม งาน เมื่ อ มี ป ั ญ หาเกิ ด ขึ้ น สามารถขอ
ความช่วยเหลือได้
6. ความรู ้ สึ ก ผู ก พั น และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ องค์ ก ร
(Commitment) แสดงออกถึงความรู้สึกภาคภูมิใจของ
บุคลากร เพื่อเป้าหมายขององค์กรแล้ว พวกเขาจะยินดี
ยอมรับในข้อผูกพันต่างๆ ขององค์กร
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับองค์กรแห่งการเรียนรู้
การเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ (Learning
Organizational) หมายถึง องค์กรทีม่ บี คุ ลากรมุง่ มัน่ ทุม่ เท
ที่จะเพิ่มขีดความสามารถของตน มีการส่งเสริมและสร้าง
ให้เกิดวินยั 5 ประการ (The Fifth Disciplines) (Peter M.
Senge, 2000 อ้างถึงใน วีรพงษ์ ไชยหงส์, 2558) กล่าวคือ
1. ความเป็นบุคคลรอบรู้ (Personal Mastery)
หมายถึ ง พฤติ ก รรมของบุ ค ลากรที่ แ สดงออกถึ ง ความ
กระตือรือร้น สนใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการ
ปรับปรุงตนเองอย่างสมาํ่ เสมอ จนเกิดความช�ำนาญ
2. แบบจ�ำลองทางความคิด (Mental Model)
หมายถึง การจัดการความคิดของตนเองให้เกิดความชัดเจน
จนเกิดความเข้าใจหน่วยงานและงานที่ท�ำแบบองค์รวม
อันจะทําให้บคุ ลากรมีแนวความคิดไปในแนวทางเดียวกัน
3. การมีวสิ ยั ทัศน์รว่ มกัน (Shared Vision) หมายถึง
การร่วมมือกันของบุคลากรในองค์กรในการสร้างภาพแห่ง
อนาคตขององค์กร ทุกคนจะได้รบั รู้ ตระหนัก และเข้าใจถึง
สิง่ ทีอ่ งค์กรต้องการอยากให้เป็น
4. การเรียนรูเ้ ป็นทีม (Team Learning) หมายถึง
การเรียนรูร้ ว่ มกันเป็นทีมระหว่างบุคลากรในองค์กร โดยการ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ อย่างสมํ่าเสมอและ
ต่อเนือ่ ง จนเกิดเป็นความคิดร่วมกัน
5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)
หมายถึง การมองเห็นและเข้าใจความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงของส่วนประกอบย่อยๆ และภาพรวมขององค์กร
ได้ สามารถเชือ่ มโยงเข้าหากันได้อย่างมีเหตุผล
ต่อมา Senge (2006 อ้างถึงใน วีรพงษ์ ไชยหงส์,
2558) ได้ปรับปรุงองค์ประกอบใหม่ โดยได้ตดั การคิดอย่าง
เป็นระบบออกไป เนือ่ งจาก Senge มองว่าการคิดอย่างเป็น

ระบบ ถือเป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญขององค์ประกอบอืน่ ๆ ซึง่ ต่าง
จ�ำเป็นต้องใช้การคิดอย่างเป็นระบบมาด�ำเนินการ เพือ่ บรรลุ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูไ้ ด้
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำที่เป็นแบบอย่าง
การรับรูบ้ รรยากาศองค์กร และองค์กรแห่งการเรียนรู้
กานต์รวี ถาวรพันธุ์ (2556) ศึกษาเรือ่ ง ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น�ำที่เป็นแบบอย่างของผู้บริหารกับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า
ภาวะผู้น�ำที่เป็นแบบอย่างของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในระดับสูง อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01
ดวงใจ เปลี่ ย นบ� ำ รุ ง และคณะ (2555) ศึ ก ษา
เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ส�ำหรับ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัด สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า ภาวะผูน้ ำ 
� พฤติกรรมบุคลากรในองค์กร
การจู ง ใจ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และกลยุ ท ธ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารเป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 และบรรยากาศองค์กรมีผลต่อการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รวมทั้ง
สามารถร่วมพยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้
ร้อยละ 86
ไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์ (2556) ศึกษาเรือ่ ง ปัจจัยทีส่ ง่ ผล
ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องโรงเรียนสายวิทยาการ
ของกองทัพบก พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ทงั้ 6 ด้าน ได้แก่ ภาวะ
ผูน้ ำ 
� การบริหาร บรรยากาศองค์การ เทคโนโลยี การจัดการ
ความรู้ และการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทัพ
บก โดยที่บรรยากาศองค์การ การเรียนรู้ เทคโนโลยี และ
การบริหาร สามารถร่วมกันพยากรณ์การเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก
ได้รอ้ ยละ 59.40
ดวิษา สังคหะ (2559) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรูข้ องส�ำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 พบว่า บรรยากาศ
องค์การ ได้แก่ การรับรูผ้ ลงานและการให้รางวัล การก�ำหนด
โครงสร้างองค์การและอ�ำนาจหน้าที่ การสื่อสารและการ
ติดต่อประสานงาน การเปิดโอกาสให้เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
และการท�ำงานเป็นทีมและความสามัคคี สามารถพยากรณ์
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของส�ำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 1-13 ได้รอ้ ยละ 52.10
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ทัง้ นี้ เนือ่ งจากตัวแปรอิสระ “ภาวะผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นแบบ
อย่างของผูบ้ ริหาร” ในด้านการสร้างแรงดลใจในวิสยั ทัศน์รว่ ม
จะซ�้ำกับตัวแปรตาม “การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” ใน
ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน จึงได้ตัดการสร้างแรงดลใจใน
วิสยั ทัศน์รว่ ม ออกจากตัวแปร “ภาวะผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นแบบอย่าง

ของผูบ้ ริหาร” และจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีท่ ำ� การศึกษา สามารถ
น�ำมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ได้ดงั ภาพที่ 1

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ภาวะผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นแบบอย่างของผูบ้ ริหาร
• ความท้าทายกระบวนการ
• การปล่อยให้ผอู้ นื่ ปฏิบตั ิ
• การจ�ำลองวิธกี าร
• การบ�ำรุงขวัญและก�ำลังใจ
บรรยากาศองค์กร
• โครงสร้างองค์กร
• การตัง้ มาตรฐานในการท�ำงาน
• ความรับผิดชอบในการท�ำงาน
• การชืน่ ชม
• การสนับสนุน
• ความรู้สึกผูกพันและรับผิดชอบต่อ
องค์กร

องค์กรแห่งการเรียนรู้
• ความเป็นบุคคลรอบรู้
• แบบจ�ำลองทางความคิด
• การมีวสิ ยั ทัศน์รว่ มกัน
• การเรียนรูเ้ ป็นทีม

ภาพที่ 1  กรอบแนวความคิดในการวิจยั
5. วิธกี ารวิจยั
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative
Research) โดยใช้การวิจยั เชิงส�ำรวจ (Survey Research
Method) และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ประชากรทีใ่ ช้ศกึ ษา คือ
ข้าราชการ สังกัด กรมการสือ่ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ จ�ำนวน 756 คน ท�ำการค�ำนวณกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้หลักการค�ำนวณของ Taro Yamane แบบทราบ
จ� ำ นวนประชากร ขนาดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ จ ากการ
ค�ำนวณเท่ากับ 262 ตัวอย่าง ส�ำรองเพิม่ 28 ตัวอย่าง จึงได้
กลุม่ ตัวอย่างรวมทัง้ สิน้ 290 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่ง
ข้อค�ำถามออกเป็น 4 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบแบบสอบถาม
เป็นค�ำถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล จ�ำนวน 6 ข้อ

ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สายการ
ปฏิ บั ติ ง าน อายุ ง านในกรมการสื่ อ สารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ และรายได้ต่อเดือน เป็นค�ำถามใน
ลักษณะปลายปิด (Check List)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลตัวแปรอิสระเกีย่ วกับภาวะผูน้ ำ� ทีเ่ ป็น
แบบอย่างของผูบ้ ริหาร ซึง่ เป็นตัวแปรเชิงปริมาณ แบ่งออก
เป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความท้าทายกระบวนการ
ด้านการปล่อยให้ผู้อื่นปฏิบัติ ด้านการจ�ำลองวิธีการ และ
ด้านการบ�ำรุงขวัญและก�ำลังใจ จ�ำนวน 20 ข้อ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ ได้แก่ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ
ค�ำตอบเป็นแบบเลือกตอบเพียงค�ำตอบเดียว และมีค่า
ความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ
0.975
ส่ ว นที่ 3 ข้ อ มู ล ตั ว แปรอิ ส ระเกี่ ย วกั บ การรั บ รู ้
บรรยากาศองค์กร ซึง่ เป็นตัวแปรเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น
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6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านการตั้ง
มาตรฐานในการท�ำงาน ด้านความรับผิดชอบในการท�ำงาน
ด้านการชืน่ ชม ด้านการสนับสนุน และด้านความรูส้ กึ ผูกพัน
และรับผิดชอบต่อองค์กร จ�ำนวน 22 ข้อ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ ได้แก่ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ
ค�ำตอบเป็นแบบเลือกตอบเพียงค�ำตอบเดียว และมีค่า
ความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ
0.940
ส่วนที่ 4 ข้อมูลตัวแปรตามเกีย่ วกับการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ซึง่ เป็นตัวแปรเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านความเป็นบุคคลรอบรู้ ด้านแบบจ�ำลอง
ทางความคิด ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์รว่ มกัน และด้านการเรียนรู้
เป็นทีม จ�ำนวน 16 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากทีส่ ดุ
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ ค�ำตอบเป็นแบบเลือก
ตอบเพียงค�ำตอบเดียว และมีคา่ ความเชือ่ มัน่ (Cronbach’s
Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.947
แบบสอบถามถูกสร้างขึ้นจากการค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผ่านการตรวจสอบค่า
ความเทีย่ งตรง (Content Validity) จากผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน
โดยใช้สูตรค�ำนวณค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�ำถาม
(Index of Item - Objective Congruence : IOC) หาก
มีคา่ 0.50-1.00 แสดงว่ามีความเทีย่ งตรง (พิชติ ฤทธิจ์ รูญ,
2547) ซึง่ พบว่า ทุกข้อค�ำถามมีคา่ IOC มากกว่า 0.6 รวมทัง้
ผ่านการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha (Cronbach’s Alpha
Coefficient) จากการทดลองใช้ (try out) กับกลุม่ ประชากร
ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน ตัง้ เกณฑ์
ผ่านที่ 0.75 (ศิรชิ ยั พงษ์วชิ ยั , 2556) ซึง่ ได้คา่ สัมประสิทธิ์
Cronbach’s Alpha ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.978 ตามล�ำดับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล น�ำแบบสอบถามทีเ่ ก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างเรียบร้อยแล้วมาประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อวิเคราะห์ผล โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ในการทดสอบระดับ
ภาวะผู้น�ำที่เป็นแบบอย่างของผู้บริหาร ระดับการรับรู้
บรรยากาศองค์กร และระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น�ำที่เป็น
แบบอย่างของผูบ้ ริหาร และการรับรูบ้ รรยากาศขององค์กร

ทีม่ ผี ลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ การวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ด้วยวิธี Stepwise ในการพยากรณ์ระดับการปฏิบตั ิ ในระดับ
ความเชือ่ มัน่ ที่ 95%
6. ผลการวิจยั
จากข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากแบบสอบถามของกลุม่ ตัวอย่าง
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 90)
มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี (ร้อยละ 29.7) มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 47.9) มีอายุการท�ำงาน
มากกว่า 15 ปี (ร้อยละ 57.2) และมีรายได้ตอ่ เดือน 20,001
- 30,000 บาท (ร้อยละ 38.3)
ภาวะผู้น�ำที่เป็นแบบอย่างของผู้บริหาร กรมการ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (Mean = 3.979, SD = 0.599) เมือ่ พิจารณา
ค่าเฉลี่ยรายด้าน โดยเรียงจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านความ
ท้าทายกระบวนการ (Mean = 3.992, SD = 0.641)
ด้านการปล่อยให้ผอู้ นื่ ปฏิบตั ิ (Mean = 3.987, SD = 0.617)
ด้านการจ�ำลองวิธกี าร (Mean = 3.986, SD = 0.637) และ
ด้านการบ�ำรุงขวัญและก�ำลังใจ (Mean = 3.950, SD =
0.679) ตามล�ำดับ
การรับรู้บรรยากาศองค์กร ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (Mean = 4.019, SD = 0.512) เมือ่ พิจารณาค่าเฉลีย่
รายด้าน โดยเรียงจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านโครงสร้างองค์กร
(Mean = 4.184, SD = 0.584) ด้านความรับผิดชอบในการ
ท�ำงาน (Mean = 4.075, SD = 0.562) ด้านความรูส้ กึ ผูกพัน
และรับผิดชอบต่อองค์กร (Mean = 4.074, SD = 0.643)
ด้านการสนับสนุน (Mean = 4.040, SD = 0.589) ด้านการ
ตัง้ มาตรฐานในการท�ำงาน (Mean = 3.960, SD = 0.591)
และด้านการชืน่ ชม (Mean = 3.780, SD = 0.659) ตาม
ล�ำดับ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (Mean = 3.964, SD = 0.569) เมือ่ พิจารณาค่า
เฉลีย่ รายด้าน โดยเรียงจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านความเป็น
บุคคลรอบรู้ (Mean = 3.997, SD = 0.560) ด้านการมีวสิ ยั
ทัศน์รว่ มกัน (Mean = 3.988, SD = 0.636) ด้านแบบจ�ำลอง
ทางความคิด (Mean = 3.940, SD = 0.619) และด้านการ
เรียนรูเ้ ป็นทีม (Mean = 3.932, SD = 0.698) ตามล�ำดับ
การทดสอบสมมติฐาน : ภาวะผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นแบบอย่าง
ของผูบ้ ริหาร และการรับรูบ้ รรยากาศขององค์กร มีอทิ ธิพล
ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคณ
ู ซึง่ จ�ำเป็นต้องตรวจสอบเงือ่ นไขข้อตกลง

10 I
เบื้องต้นของการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ โดยมีการ
ตรวจสอบต่างๆ ดังนี้
การตรวจสอบค่ า ความแปรปรวนของค่ า ความ
คลาดเคลื่อน โดยตรวจสอบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบ
ปกติหรือไม่ โดยตรวจสอบจากกราฟ Histrogram และ
Boxplot (กัลยา และฐิตา วานิชย์บัญชา, 2561) พบว่า
มีข้อมูลอยู่ 1 ตัว ที่มีค่า Outlier จึงได้ตัดข้อมูลดังกล่าว
ออกไป แล้วด�ำเนินการตรวจสอบใหม่ จึงพบว่า กราฟมีการ
แจกแจงแบบปกติ สรุปได้วา่ ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ
รวมถึงมีค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเท่ากับศูนย์ และ

มีความแปรปรวนคงที่ ดังนั้นจึงไม่เกิดปัญหา Heteroscedasticity
การตรวจสอบสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ
โดยตรวจสอบจากค่าสถิติ Variance Inflation Factor (VIF)
ถ้าค่า VIF มากกว่า 10 จะเกิดปัญหา Multicollinearity
(กัลยา และฐิตา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561) ซึง่ จากการตรวจสอบ
พบว่า มีคา่ VIF ของตัวแปรอิสระทีม่ คี า่ มากทีส่ ดุ คือ 3.694
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระไม่มี
ความสัมพันธ์กนั เอง จึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity

ตารางที่ 1  แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ภาวะผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นแบบอย่างของผูบ้ ริหาร และการรับรูบ้ รรยากาศองค์กร
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวแปร

b
SEb
β
t
(Constant)
0.131
0.120
1.092
การสนับสนุน
0.166
0.049
0.174
3.402
การตัง้ มาตรฐานในการท�ำงาน
0.228
0.044
0.240
5.229
ความรูส้ กึ ผูกพันและรับผิดชอบต่อองค์กร 0.215
0.041
0.246
5.237
การชืน่ ชม
0.125
0.035
0.145
3.600
การให้ผอู้ นื่ ปฏิบตั ิ
0.117
0.036
0.129
3.259
ความรับผิดชอบในการท�ำงาน
0.110
0.040
0.110
2.719
2
2
R = 0.894  R = 0.799  Adjust R = 0.795  SEEST = 0.255  F = 187.107  p = 0.000*

Sig.
0.276
0.001*
0.000*
0.000*
0.000*
0.001*
0.007*

VIF
3.694
2.964
3.087
2.286
2.192
2.302

* มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
ซึง่ จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นแบบอย่าง
ของผู้บริหารทั้ง 4 ด้าน และการรับรู้บรรยากาศองค์กร
ทัง้ 6 ด้าน มีอย่างน้อย 1 ด้าน ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (p < 0.05)
เมือ่ ตรวจสอบอิทธิพลของภาวะผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นแบบอย่าง
ของผู้บริหาร และการรับรู้บรรยากาศองค์กรแต่ละด้าน
พบว่า ภาวะผู้น�ำที่เป็นแบบอย่างของผู้บริหารด้านการให้
ผู้อื่นปฏิบัติ การรับรู้บรรยากาศองค์กรด้านการสนับสนุน
การรับรูบ้ รรยากาศองค์กรด้านการตัง้ มาตรฐานในการท�ำงาน
การรับรู้บรรยากาศองค์กรด้านความรู้สึกผูกพันและรับผิด
ชอบต่อองค์กร การรับรู้บรรยากาศองค์กรด้านการชื่นชม
และการรับรู้บรรยากาศองค์กรด้านความรับผิดชอบในการ
ท�ำงาน เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Sig. < 0.05) โดยตัวแปรอิสระทุกตัวร่วมกันพยากรณ์

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูไ้ ด้รอ้ ยละ 79.9 (R2 = 0.799)
และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ
0.255 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.894
รวมถึ ง มี ค ่ า คงที่ ข องสมการพยากรณ์ ใ นรู ป คะแนนดิ บ
เท่ากับ 0.131 นอกจากนัน้ พบว่าการรับรูบ้ รรยากาศองค์กร
ด้านความรู้สึกผูกพันและรับผิดชอบต่อองค์กร และด้าน
การตั้งมาตรฐานในการท�ำงานมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้มากที่สุดเป็นสองอันดับแรก (β = 0.246
และ 0.240 ตามล�ำดับ)
ทั้ ง นี้ ถ ้ า ทราบค่ า ของตั ว แปรทั้ ง 6 ตั ว สามารถ
คาดคะเนค่าระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ จาก
สมการถดถอย ดังนี้
สมการถดถอยที่ ค� ำ นวณโดยใช้ ค ะแนนดิ บ คื อ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ = 0.131 + 0.166 (การ
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สนับสนุน)+ 0.228 (การตัง้ มาตรฐานในการท�ำงาน) + 0.215
(ความรู ้ สึ ก ผู ก พั น และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ องค์ ก ร) + 0.125
(การชืน่ ชม) + 0.117 (การให้ผอู้ นื่ ปฏิบตั )ิ + 0.110 (ความ
รับผิดชอบในการท�ำงาน)
สมการถดถอยที่ค�ำนวณโดยใช้คะแนนมาตรฐาน
คือ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ = 0.174 (การสนับสนุน)
+ 0.240 (การตัง้ มาตรฐานในการท�ำงาน) + 0.246 (ความ
รูส้ กึ ผูกพันและรับผิดชอบต่อองค์กร) + 0.145 (การชืน่ ชม)
+ 0.129 (การให้ผู้อื่นปฏิบัติ) + 0.110 (ความรับผิดชอบ
ในการท�ำงาน)
7. อภิปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นแบบอย่างของ
ผู้บริหารมีเพียงด้านการให้ผู้อื่นปฏิบัติที่มีอิทธิพลต่อการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในขณะที่การรับรู้บรรยากาศ
องค์กรทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุน ด้านการตั้ง
มาตรฐานในการท�ำงาน ด้านความรูส้ กึ ผูกพันและรับผิดชอบ
ต่อองค์กร ด้านการชืน่ ชม และด้านความรับผิดชอบในการ
ท�ำงาน มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างมี
นัยส�ำคัญทีร่ ะดับ 0.05
ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายได้วา่ ภาวะผูน้ ำ� มีความส�ำคัญ
กับทุกหน่วยงาน ทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงาน
ต่างๆ ของกองทัพ ที่ต้องการบุคลากรที่มีภาวะผู้น�ำสูง
มาควบคุม บังคับบัญชา เนือ่ งจากผูน้ ำ� เป็นผูก้ ำ� หนดวิสยั ทัศน์
นโยบาย รวมถึงวางแผนกลยุทธ ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติให้
บรรลุ เ ป้ า หมายหรื อ ภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบ รวมถึ ง พั ฒ นา
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มี
ความรอบรู้ ทีมงานที่เข้มแข็ง จึงมีผลต่อการที่หน่วยงาน
จะสามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ นฤมล จิตรเอือ้ และคณะ (2560) ได้ทำ� การวิจยั
เรื่อง บทบาทภาวะผู้น�ำในการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ พบว่า บทบาทของผูน้ ำ 
� เป็นองค์ประกอบ ส�ำคัญ
ในการพัฒนาองค์กรสูก่ ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
จากผลการวิจัยที่พบว่า ภาวะผู้น�ำที่เป็นแบบอย่าง
ของผู้บริหาร มีเพียงด้านการปล่อยให้ผู้อื่นปฏิบัติเท่านั้น
ที่ส่งผลท�ำให้กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูไ้ ด้นนั้ อาจเนือ่ งจากการ
ปล่อยให้ผอู้ นื่ ปฏิบตั ิ เป็นการมอบความรับผิดชอบ อ�ำนาจ
การตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติให้บรรลุภารกิจ
ส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนายต้องหมั่นศึกษาเพิ่มพูน
ความรู้ ขีดความสามารถของตน (ด้านความเป็นบุคคลรอบรู)้
ต้องศึกษาให้เข้าใจถึงวิสยั ทัศน์ของหน่วย เพือ่ จะได้วางแผน

การปฏิบัติได้ถูกต้อง บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน (ด้าน
การมี วิ สั ย ทั ศ น์ ร ่ ว มกั น ) การปฏิ บั ติ ง านมี ก ารพิ จ ารณา
ทบทวน และไตร่ตรองด้วยความระมัดระวัง มีกระบวน
การคิด วิเคราะห์กอ่ นทีจ่ ะตัดสินใจทุกครัง้ (ด้านแบบจ�ำลอง
ทางความคิด) โดยเฉพาะในช่วงการวางแผนการปฏิบตั ิ ทีต่ อ้ ง
มีความรอบคอบ รัดกุม ต้องใช้ทกั ษะ ความรูแ้ ละความคิด
ของทีมงาน มาแลกเปลีย่ น เสนอแนะข้อคิดเห็น ประสบการณ์
(ด้านการเรียนรูเ้ ป็นทีม) สอดคล้องกับแนวคิดของ Kouzes
and Posner (2002 อ้างถึงใน กานต์รวี ถาวรพันธุ,์ 2556)
ที่ว่า ผู้น�ำต้องสร้างวิสัยทัศน์และแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงาน
เกิดความเชือ่ มัน่ เพือ่ ให้งานบรรลุเป้าหมาย สร้างบรรยากาศ
ในการท�ำงาน เพือ่ ให้ผรู้ ว่ มงานรูส้ กึ มีความสุขในการท�ำงาน
จนรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในงานทีท่ ำ 
� และเกิดความรัก ความผูกพัน
ในองค์กร กระตุ้นให้ผู้นั้นเต็มใจที่จะท�ำงานนั้นอย่างสุด
ความสามารถ รวมถึงการสร้างทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการ
ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม
ส�ำหรับการรับรู้บรรยากาศขององค์กร ทั้ง 5 ด้าน
ที่ ส ่ ง ผลให้ เ กิ ด ปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ ท� ำ ให้ ก รมการสื่ อ สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ไม่วา่ จะเป็นด้านการสนับสนุน โดยการสนับสนุนให้บคุ ลากร
ได้เกิดการเรียนรู้ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านเป็นทีม สนับสนุน
พัสดุ อุปกรณ์ สถานทีแ่ ละข้อมูลต่างๆ เพือ่ ให้การปฏิบตั บิ รรลุ
เป้าหมาย สอดคล้องแนวคิดของ Senge (2000 อ้างถึงใน
วีรพงษ์ ไชยหงส์, 2558) ที่ว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็น
องค์ ก รที่ ต ้ อ งสนั บ สนุ น และสร้ า งให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของทั้งตนเอง และของทีม
หรือด้านการตัง้ มาตรฐานในการท�ำงาน ทีต่ อ้ งรูว้ สิ ยั ทัศน์ของ
หน่วยงานเพือ่ ก�ำหนดเป็นเป้าหมาย ต้องปฏิบตั งิ านเป็นทีม
ในการบรรลุเป้าหมายนั้น โดยที่บุคลากรต้องเป็นบุคคลที่
รอบรู้ตามมาตรฐาน รวมถึงต้องวางแผนด้วยความละเอียด
รอบคอบ ปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวัง สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Litwin and Stringer (1968 อ้างถึงใน วัลยา ชูประดิษฐ์,
2560) ที่ว่า บรรยากาศองค์กรที่เน้นมาตรฐานการท�ำงาน
ย่อมส่งผลต่อความส�ำเร็จขององค์กร รวมถึงด้านความรู้สึก
ผูกพันและรับผิดชอบต่อองค์กร ด้านการชื่นชม และด้าน
ความรับผิดชอบในการท�ำงาน ทีท่ ำ� ให้บคุ ลากรมีความมุง่ มัน่
ตั้งใจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
โดยการตัง้ ใจศึกษาหาข้อมูล ความรูใ้ นงานทีท่ ำ 
� ปฏิบตั งิ าน
ด้วยความรอบคอบ รัดกุม เพือ่ ให้งานส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
ได้รบั การยอมรับ ทัง้ จากผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ นร่วมงาน หรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของการมอบรางวัล
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การยกย่องชมเชย การแสดงความยินดี การให้ก�ำลังใจ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Allen and Mayer (1990
อ้างถึงใน ศิริวรรณ วิสุทธิรัตนกุล และคณะ, 2562) ว่า
บุคลากรจ�ำเป็นต้องมีความผูกพันต่อองค์กร เมื่อเข้ามา
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ กรแล้ว ถือเป็น พันธะผูกพัน ที่จะ
จงรักภักดีและเต็มใจทีจ่ ะอุทศิ ตนให้กบั องค์กร
8. ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจยั
ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาควรตรวจสอบและฝึ ก ฝนการใช้
ภาวะผูน้ ำ� ฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
บรรยากาศองค์กร เพื่อให้กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ หรือหน่วยงานอื่นที่สนใจ สามารถ
ก้าวสูก่ ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูไ้ ด้ โดยมีแนวทาง ดังนี้
8.1 สร้างบรรยากาศในการท�ำงาน ด้วยการมอบหมาย
งานต่างๆ ตามความรูค้ วามสามารถ ใช้คนให้ถกู งาน (put the
right man on the right job) รวมถึงสร้างทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดการฝึกอบรมความรูใ้ นการปฏิบตั ิ
งานอย่างต่อเนือ่ ง มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานทีช่ ดั เจน
ยุติธรรม มีการให้รางวัลเมื่อปฏิบัติงานดี และบทลงโทษ
เมือ่ ปฏิบตั งิ านผิดพลาด
8.2 ก�ำหนดแนวทางในการท�ำงาน ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงและมาตรฐานที่วางไว้ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน
แสดงออก ตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในการวางแผนก�ำหนด
เป้าหมาย โดยการจัดประชุมวางแผนก่อนการปฏิบัติงาน
เพื่ อ ก� ำ หนดแนวทาง มอบหมายการปฏิ บั ติ แ ละความ
รับผิดชอบ รวมถึงจัดประชุมทบทวนภายหลังปฏิบัติงาน
(After Action Review : AAR) เพือ่ สรุปปัญหา อุปสรรค
ข้อขัดข้อง และแนวทางแก้ไขส�ำหรับการปฏิบตั ใิ นครัง้ ถัดไป
8.3 ยอมรับการมีส่วนร่วมและความส�ำเร็จของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการจัดให้มีงานเลี้ยงฉลอง หรืออาจ
มีการมอบเป็นรางวัลเล็กๆ น้อยๆ พร้อมกับยกย่อง ชมเชย
ในแถวหรื อ การประชุ ม หน่ ว ยงานประจ� ำ สั ป ดาห์ เช่ น
หน่วยงานของกองทัพเรือจะก�ำหนดให้มแี ถวประจ�ำสัปดาห์
ในทุกวันพฤหัสบดี เพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของหน่วย อบรมการปฏิบตั ติ นของข้าราชการ รวมถึงจัดให้
มีการประชุมภายในหน่วย (ภายหลังแถวประจ�ำสัปดาห์)
เพื่ อ ให้ ค� ำ แนะน� ำ และเป็ น ที่ ป รึ ก ษาในการปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิบตั งิ าน
8.4 เพือ่ ให้มาตรฐานการปฏิบตั งิ านมีความถูกต้อง
ทันสมัย จึงควรจัดตั้งทีมงานหรือคณะท�ำงานภายในหน่วย
ส�ำหรับตรวจสอบและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รวมถึงการจัดท�ำระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ก�ำหนด

ตัวชี้วัดตามผลงาน ขีดความสามารถ ให้มีความบริสุทธิ์
ยุตธิ รรม โดยก�ำหนดเวลาในการประเมินฯ ประมาณมกราคม
และมิถนุ ายน เพือ่ เป็นข้อพิจารณาในการพิจารณาบ�ำเหน็จ
หรือโยกย้ายในวาระ เมษายน และตุลาคม ต่อไป
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