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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องความคิดเห็นของพนักงานต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของ บริ ษทั
ซัมมิท ควีน จากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการเป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดประชากร ที่ใช้ในการศึกษาเป็ นพนักงานของ
บริ ษทั ซัมมิทควีน จากัดจานวน 250 คน เป็ นชายจานวน 200 คน หญิงจานวน 50 คน ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้ตารางการสุ่ มของ Taro Yamane กาหนดความเชื่ อมัน่ 95% และใช้วิธีการเลือกวิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จนครบตามจานวนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง 153.84 คน
(เก็บตัวอย่าง 154 คน)เก็บตัวอย่างตามสัดส่ วนได้เพศชายจานวน 123 คน เพศหญิงจานวน 31 คน
กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.87 เป็ นเพศหญิง จานวน 31คน คิดเป็ น
ร้อยละ 20.13 ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 36 - 45 ปี จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.74 รองลงมามี
อายุอยูร่ ะหว่าง 25 - 35 ปี จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.94 อายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป จานวน 37
คน คิดเป็ นร้อยละ 23.32 และน้อยที่สุดมีอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.00
กลุ่มตัวอย่างสมรสแล้ว จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.88 รองลงมาเป็ นโสด จานวน 52 คน คิด
เป็ นร้อยละ 33.63 และน้อยที่สุดกลุ่มตัวอย่างเป็ นหม้าย/หย่าร้าง จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.49
ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 97คน คิดเป็ นร้อยละ 63.23 รองลงมาจบการศึกษา
ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.22 และน้อยที่สุดจบการศึกษาระดับต่า
กว่าปริ ญญาตรี จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.56 ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 25,001 –
35,000 บาท จานวน 69คน คิดเป็ นร้อยละ 44.84 รองลงมามีรายได้ต่อเดื อนอยู่ระหว่าง 15,000 –
25,000 บาท จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.01 และน้อยที่สุดมี รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000
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บาท จานวน 15คน คิดเป็ นร้อยละ 9.42 ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานมาแล้วอยูร่ ะหว่าง 5 –
10 ปี จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.53 รองลงมามีประสบการณ์การทางานไม่เกิน 5 ปี จานวน
44 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.70 มีประสบการณ์การทางานอยูร่ ะหว่าง 11 – 15 ปี จานวน 42 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 27.35 และน้อยที่สุดมี รายได้ต่อเดื อนมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ
9.42 จากการวิจยั อภิปรายได้ว่าค่าเฉลี่ ยคความคิดเห็ นของพนักงานต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู้ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ในด้านการเรี ยนรู้ของ
สมาชิ กในองค์กรมากกว่าด้านอื่นโดยเฉพาะเรื่ องท่านมีจิตสานึ กความรั บผิดชอบในการทางานสู่
ความสาเร็ จทุกครั้ง รองลงมาคือด้านการเรี ยนรู้เป็ นที มโดยเฉพาะเรื่ องท่านและสมาชิ กในทีมมีการ
ตั้ง เกณฑ์ค วามส าเร็ จของงานร่ วมกัน ด้านความมีส ติ โดยเฉพาะเรื่ องท่ านได้นาปั ญหาต่ า ง ๆ ที่
เกิ ดขึ้ นในขณะปฏิ บ ตั ิ ง านมาวิเคราะห์ แล้วหาทางเลื อกที่ ดีกว่า เดิ ม ด้านระบบการคิ ดของคนใน
องค์การโดยเฉพาะเรื่ องท่านสามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองได้อย่างเป็ นระบบ และน้อยที่สุด
คือด้านการมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ โดยเฉพาะเรื่ องท่านมีโอกาสได้มีส่วนร่ วมในการ
กาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรส่ งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้นอ้ ยที่สุด
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ มี เพศต่า งกันมี ความคิ ดเห็ นต่ อการเป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดโดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก ๆ ด้าน คือ ด้านการเรี ยนรู้ของสมาชิกในองค์กร ด้านความมี
สติ ด้านการมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ ด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีม และด้านระบบการคิดของ
คนในองค์การ อายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน
จากัดโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่พิจารณารายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เฉพาะด้านการมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ ด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีม และด้านระบบการ
คิดของคนในองค์การ สถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของ
บริ ษ ทั ซัม มิ ท ควีน จ ากัด โดยภาพรวมไม่ แตกต่ า งกัน แต่ พิ จารณารายด้า นแตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านระบบการคิดของคนในองค์การ ระดับการศึกษา และ
รายได้ต่อเดื อนต่า งกันมี ค วามคิ ดเห็ นต่ อการเป็ นองค์กรแห่ ง การเรี ยนรู ้ ของ บริ ษ ทั ซัมมิ ท ควีน
จากัดโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่พิจารณารายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เฉพาะด้านความมีสติ ด้านการมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ ด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีม และ
ด้านระบบการคิดของคนในองค์การ ประสบการณ์การทางานต่างกันมีความคิดเห็ นต่อการเป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของ บริ ษทั ซัมมิ ท ควีน จากัดโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่พิจารณาราย
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ด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความมีสติ ด้านการมีวิสัยทัศน์
ร่ วมกันของคนในองค์การ และด้านระบบการคิดของคนในองค์การ
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ ดา้ นการเรี ยนรู ้ของสมาชิ กในองค์กร ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซัม
มิท ควีน จากัดต้องส่ งเสริ มการทางานที่ก่อให้เกิด การเรี ยนรู ้ของบุคลากรจะเป็ นจุดเริ่ มต้น คนใน
องค์กรจะต้องให้ความสาคัญกับการเรี ยนรู ้ ฝึ กฝน ปฏิบตั ิ และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องไปตลอดชี วิต
(Lifelong learning) เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองอยูเ่ สมอ ด้านความมีสติ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซัมมิท
ควีน จากัดต้องส่ งเสริ มการทางานที่ก่อให้เกิดแบบแผนทางความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ แสดงถึงวุฒิ
ภาวะ (Emotional quotient, EQ) ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์กลายเป็ นกรอบความคิดที่ทาให้
บุคคลนั้น ๆ มีความสามารถในการทาความเข้าใจ วินิจฉัย ตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดต้องส่ งเสริ ม
การทางานที่ก่อให้เกิด การสร้างทัศนคติร่วมของคนในองค์กร ให้สามารถมองเห็นภาพและมีความ
ต้องการที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีม ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัด
ต้องส่ งเสริ มการทางานที่ก่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ร่วมกันของสมาชิ กในลักษณะกลุ่มหรื อทีมงานเป็ น
เป้ าหมายส าคัญ ที่ จะต้อ งท าให้เ กิ ด ขึ้ นเพื่ อ ให้ มี ก ารถ่ า ยทอดความรู ้ และประสบการณ์ ก ันอย่า ง
สม่าเสมอ ด้านระบบการคิดของคนในองค์การ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดต้องส่ งเสริ ม
การทางานที่คนในองค์กรมีความสามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่ งต่าง ๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธ์กนั
เป็ นระบบโดยรวม (Total system) ได้อย่างเข้าใจ แล้วสามารถมองเห็นระบบย่อย (Subsystem) ที่จะ
นาไปวางแผนและดาเนินการทาส่ วนย่อย ๆ นั้นให้เสร็ จทีละส่ วน

ภูมหิ ลัง
กระแสการเปลี่ ย นแปลงเป็ นสิ่ ง ที่ ต้องเผชิ ญไม่ ว่า จะเป็ นบุ ค คล หรื อองค์ก รการเปลี่ ย น
แปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น มัน รวดเร็ ว และรุ น แรง ก็ ด้ว ยปั จ จัย ที่ เ กิ ด จากการก้า วกระโดดของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่พฒั นาอย่างต่อเนื่ อง และความซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจ ซึ่ งส่ งผลกระทบกับการ
ดาเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์การ ส่ งผลให้เวทีการแข่งขันที่เคยจากัดอยูใ่ นวงแคบๆ ขยาย
ขอบเขตออกไปครอบคลุ มทัว่ โลก อีกทั้งแนวคิดในการบริ หารจัดการสมัยใหม่ท้ งั การบริ หารการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management) การจัดการคุณภาพ (Quality Management) การจัดการห่ วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain Management) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ทาให้
องค์กรและหน่ วยงานทั้งหลายต้องปรั บท่าที เพื่อความอยู่รอด และมีภูมิคุม้ กันอย่างมัน่ คง เพราะ
องค์กรเป็ นสิ่ งมีชีวิต (Organic) ไม่ใช่เครื่ องจักร (Mechanic) โดยคนเป็ นพลังขับเคลื่อนที่สาคัญ ซึ่ ง
คนก็ไม่ใช่ตน้ ทุน แต่เป็ นทุนมนุ ษย์ (Human Capital) เพราะในตัวคนมีทกั ษะและประสบการณ์ที่

4
ก่อให้เกิ ดความชานาญซึ่ งเป็ น “ทุนความรู้ ” (Knowledge Capital) จาเป็ นต้องสร้ างค่านิ ยมของ
องค์การ (Corporate Value) และวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ที่ดี ความรู้ภายใต้บริ บท
เฉพาะมักแฝงอยูใ่ นภาษา วัฒนธรรม หรื อประเพณี ปัจจุบนั ความรู ้ทอ้ งถิ่นบางอย่างถูกทาลายลง ทา
อย่างไรให้ความรู ้ ในทางปฏิ บตั ิ ซึ่ งมักเป็ นที่ ทราบกันในตัวคนหรื อกลุ่ มคน ถู กปรั บเปลี่ ยนและ
จัดการอย่างเป็ นระบบ (Knowledge Management) เพื่อรักษาองค์กรไว้ ซึ่ งจะต้องอาศัยกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ให้ความรู ้ท้ งั หลายนั้นกลายเป็ นความรู ้ที่เกิดประโยชน์สาหรับคนทั้งองค์กร เพื่อการก้าวเข้า
สู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) องค์การแห่งการเรี ยนรู ้เป็ นแนวคิดที่เติบโตมาจาก
กระแสการเปลี่ยนแปลงเรื่ องการเรี ยนรู้ องค์การและการจัดการ การฝึ กอบรมและพัฒนา กล่าวคือ
หากเป็ นกระแสด้านการเรี ยนการสอนก็จะเปลี่ ยนจากศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ อยู่ที่ผสู ้ อน และการ
เรี ยนรู ้อย่างเป็ นทางการ มาเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้อยูท่ ี่ผเู ้ รี ยน (learner center) และการเรี ยนรู้จาก
การปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง (action learning) โดยการเรี ยนรู ้ จะถูกร้ อยเรี ยงเป็ นกระบวนการต่อเนื่ อง
ตลอดชี วิต และผสมผสานเข้ากับสภาพแวดล้อมในชี วิตและการทางาน Peter Senge (1990) แห่ ง
Massachusetts Institute of Technology กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้คือ สถานที่ซ่ ึ งทุกคนสามารถ
ขยายศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่ อง สามารถสร้างผลงานตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ เป็ นที่ซ่ ึ งเกิ ด
รู ปแบบการคิดใหม่ๆ หลากหลายมากมาย ที่ซ่ ึ งแต่ละคนมีอิสระที่จะสร้างแรงบันดาลใจ และเป็ นที่
ซึ่ งทุกคนต่างเรี ยนรู ้วิธีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ซึ่ งองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ในความหมายของปี เตอร์ เชงกี้
คือ องค์กรที่ซ่ ึ งสมาชิ กได้มีการขยายขอบเขตความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่ องทั้งในระดับ
บุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร เพื่อนาไปสู่ จุดมุ่งหมายที่บุคคลในระดับต่างๆ ต้องการอย่าง
แท้จริ ง ซึ่ งประกอบไปด้วยวินยั 5 ประการ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญเป็ นพิเศษของบุคคล (personal
mastery) แบบแผนทางจิตใจที่มองโลกตามความเป็ นจริ ง (mental model) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
(shared vision) การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม (team learning) และการคิดเชิงระบบ (systems thinking)
มนุ ษย์เป็ นสิ่ งที่มีชีวิต มีจิตสานึก ความคิด และมีศกั ยภาพในตัวเอง อยูท่ ี่วา่ จะมีโอกาสใน
การแสดงศักยภาพเหล่ านั้นออกมาเมื่ อใด หรื อมากน้อยเพียงไร ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่ก ับสังคม หรื อ
สภาพแวดล้อมเหล่านั้นว่าได้ให้โอกาสในการแสดงศักยภาพหรื อไม่ ตัวอย่างเช่น องค์กรส่ วนใหญ่
ในสภาวการณ์ปัจจุบนั บุคลากรในองค์กรมักจะไม่มีโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนเองออกมา
ได้อย่างชัดเจน ส่ งผลให้ไม่สามารถรับรู ้ ได้วา่ ใครมีความสามารถพิเศษด้านใด เพราะผูท้ ี่มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและแสดงความสามารถนั้นส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นระดับผูบ้ ริ หาร หรื อหัวหน้างาน
เท่านั้น ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะปั จจัยหลาย ๆ ด้าน เช่นบุคลากร นโยบาย วัฒนธรรม และระบบอาวุโส
ซึ่ งในแต่ละองค์กรก็จะแตกต่างกันออกไป จึงทาให้พนักงานทัว่ ไปส่ วนใหญ่ไม่มีอิสระทางด้าน
ความคิด ไม่กล้าแสดงออก และทางานตามคาสั่งเท่านั้น เมื่อคนไม่มีการพัฒนาองค์กรก็ไม่สามารถ

5
พัฒนาได้ ดังนั้นหาบุ คลากรในองค์กรทุกคนสามารถพัฒนาตัวเอง และแสดงออกได้อย่างเต็ม
ความสามารถ องค์กรก็จะก้าวไปสู่ ความสาเร็ จได้เพราะ “คน” นับเป็ นแรงขับเคลื่อนที่ดีที่สุดในการ
น าองค์ ก รไปสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ในทุ ก ด้า นไม่ เ พี ย งแต่ เ พิ่ ม ผลก าไรในเชิ ง ธุ ร กิ จ เท่ า นั้น แต่ ย งั คง
ประสิ ทธิภาพในเรื่ องของการพัฒนาองค์กรที่ดีได้อีกด้วย
ปั จจัยสาคัญของการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้น้ นั เน้นที่ “คน” เป็ นหลัก เครื่ องมือ อุปกรณ์
หรื อเทคนิ คต่างๆ ตลอดจนระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็ นเพียงอรรถประโยชน์ ที่จะช่ วย
เอื้ ออานวยให้วิธีการที่ จะนาไปสู่ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ดาเนิ นไปได้สะดวกขึ้ น และเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์กนั โดยตรง โดยความรู ้ตอ้ งมีการเรี ยนรู ้กนั อย่างต่อเนื่ องและเป็ นระบบ ซึ่ งลักษณะการ
เรี ยนรู ้ดงั กล่าว องค์กรจะต้องพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ ซึ่ งจะสามารถให้องค์กรมีสมาชิก
ที่มีการเรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลา สมาชิ กในองค์การมีการแลกเปลี่ยนความรู ้ อนั เกิดจากการลองถูกลอง
ผิด มี ค วามสามารถในการถ่ า ยโอนความรู ้ ไปยัง สมาชิ กอื่ นในองค์การเพื่อให้เกิ ดการผลอย่า ง
ต่อเนื่อง และสามารถนาประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสร้างคุณค่าให้กบั สิ นค้าและ
บริ การได้อย่างสร้ างสรรค์ และนอกจากนั้นปั จจัยที่จะทาให้องค์การสามารถพัฒนาไปสู่ การเป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ยงั ขึ้ นอยู่กบั วัฒนธรรมขององค์กรที่ ตอ้ งมี การสร้ างบรรยากาศให้เกิ ดการ
เรี ยนรู้ เช่ น การเน้นการพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนบุคลากรในองค์การ
จะต้องมีความกระตือรื อร้นยอมรับและจัดให้มีการถ่ายทอดการเรี ยนรู ้ อย่างเปิ ดเผย รวมถึงระบบ
การให้รางวัลที่สร้างแรงบันดาลใจ เช่น การประกาศยกย่อง หรื อ ชมเชยเพื่อเป็ นแรงจูงใจ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามการให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีภายในองค์การมากเกินไป อาจทาให้ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลเกิดผลเสี ยหายได้ ซึ่ งองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้เป็ นเรื่ องที่มีหลายแนวทางในการปฏิบตั ิ
ขณะเดี ยวกันไม่ได้หมายความว่าเมื่อนารู ปแบบที่ประสบความสาเร็ จไปใช้แล้วองค์การจะประสบ
ความสาเร็ จตามไปด้วย ทั้งนี้ ยงั มีปัจจัยแวดล้อมหลายประการที่แตกต่างกันดังนั้นจึงจาเป็ นต้อง
อาศัยทั้งศาสตร์ และศิลป์ ของผูบ้ ริ หารที่จะต้องทาให้เกิดการแลกเปลี่ยน การถ่ายทอดระหว่างบุคคล
จนมีการต่อยอดและสร้างสรรค์ อันจะนาไปสู่ แนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (best practices) ความรู ้น้ นั
เป็ นทุนทางปั ญญา เป็ นสิ นทรัพย์ที่แตกต่างจากสิ นทรัพย์อื่นๆ คือใช้แล้วไม่หมดไป ยิ่งใช้มากยิ่ง
เพิ่มค่า ยิ่งให้มากต้นทุนยิ่งถูกลง สิ่ งเหล่านี้ อาจไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาโดยตรงในระยะเวลาอัน
สั้น แต่เป็ นสิ่ งที่ จะทาให้เกิ ดการพัฒนาขึ้ นในระยะยาวทั้งในแง่ ตวั บุ คคลและองค์กร ในโลกที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วนั้น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้เป็ นองค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู ้ซ่ ึ งกันและ
กันภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู ้จากภายนอก เป้ าประสงค์สาคัญ คือ เอื้อให้
เกิ ดโอกาสในการหาแนวปฏิ บตั ิที่ดีที่สุด (Best practices) เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาและสร้ างเป็ น
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ฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core competence) ขององค์กร เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ที่เกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา แนวคิดองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นแนวคิดในการพัฒนาองค์กรที่ได้รับความ
สนใจเป็ นอย่างสู งทั้งวงการวิชาการ วงการธุ รกิจ และการบริ หารจัดการที่มุ่งปรับเปลี่ยนและพัฒนา
องค์กรให้สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพท่ามกลางกระแสการเปลี่ ยนแปลงอย่างมากมาย
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วจึงส่ งผลให้ทุกองค์กร
จะต้องมีการปรับตัวเปลี่ ยนแปลงเพื่อความอยูร่ อดขององค์กรและเพื่อพัฒนาได้อย่างต่อเนื่ อง การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ นบั เป็ นความท้าทายขององค์กรต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดทั้งโอกาส ข้อจากัดต่อการ
ดาเนิ นงานขององค์กร ซึ่ งย่อมจะมี ผลต่อความสามารถในการแข่งขัน และปั จจัยที่สาคัญที่จะ
นาไปสู่ ความสามารถในการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันใหม่ ๆ ดังนั้นจึงอยูท่ ี่ความสามารถ
ในการเรี ยนรู้ ของบุคลากรในองค์กรเอง หากบุคคลากรในองค์กรใดมีการเรี ยนรู้ ที่รวดเร็ วและ
พัฒนาความรู ้ ตนเองอยู่เสมอแล้วนั้น ก็ย่อมทาให้องค์กรสามารถก้าวไปสู่ ความสามารถในการ
แข่งขันและพัฒนาองค์กรได้ดี องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นองค์กรที่มีการสร้ างช่ องทางให้เกิ ดการ
ถ่ายทอดความรู ้ ซ่ ึ งกันและกันภายในระหว่างบุ คลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู ้ จากภายนอก
เป้ าหมายที่สาคัญก็คือ เอื้อให้เกิ ดโอกาสในการแสวงหารแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุด เพื่อนาไปสู่ การ
พัฒนาและสร้างเป็ นฐานความรู้ที่เข้มแข็งขององค์กร เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ที่เกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา โดยเน้นที่การเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นจากการยกระดับความสามารถของคนข้างใน
องค์กรที่อยูก่ บั ปั ญหา ต้องเรี ยนรู ้หนทางแก้ไขปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่ดีคุม้ ค่า ซึ่ งการเรี ยนรู้
เป็ นทีมนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ท้ งั บุคคล ทีม และองค์กรไปในตัว เป็ นการพัฒนาเจตคติ ค่านิ ยม
นอกเหนือไปจากทักษะฝี มือ และสิ่ งที่ผโู ้ ยงเข้ากับปรัชญาและวิสัยทัศน์ รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรที่
เป็ นปั จจัยสาคัญที่เอื้ออานวยให้เกิดองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
จากความสาคัญที่กล่าวมาข้างต้นรวมทั้งการเรี ยนรู ้และสร้างเสริ มการพัฒนาองค์กรเพื่อให้
บรรลุ เป้ าหมายขององค์กรแล้วยังต้องพัฒนาความรู ้ ในองค์กรเพื่อให้มีลกั ษณะเป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้อย่างสม่าเสมอ และเพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วนั้น ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจการศึกษา
การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ตามความคิดเห็นของพนักงานของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดซึ่ งจะ
เป็ นตัวชี้วดั ถึงระดับการปฏิบตั ิเพื่อนาไปสู่ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้เพื่อผลสาเร็ จขององค์กรในอนาคต
อย่างยัง่ ยืน
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิ ดเห็ นของพนักงานต่อการเป็ นองค์กรแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข อง บริ ษ ทั ซัม
มิทควีน จากัด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็ นของพนักงานต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของ
บริ ษทั ซัมมิทควีน จากัด จาแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล

การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาเป็ นพนักงานของบริ ษทั ซัมมิทควีน จากัดจานวน 500 คน เป็ น
ชายจานวน 400 คน หญิ งจานวน 100 คน ขนาดของกลุ่ มตัวอย่าง ใช้ตารางการสุ่ มของ Taro
Yamane กาหนดความเชื่ อมัน่ 95% และใช้วิธี การเลื อกวิธี สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิ ญ (Accidental
Sampling) จนครบตามจานวนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. รายได้ต่อเดือน
6. ประสบการณ์การทางาน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านการเรี ยนรู้ของสมาชิ กในองค์กร ด้านความมีสติ ด้านการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ ด้านการเรี ยนรู้ เป็ นทีม และด้านระบบการคิดของคนใน
องค์การ

สรุปผลการวิจัย
ผูว้ ิจ ัย ขอน าเสนอข้อมู ล ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จยั โดยสรุ ป ผลการวิจ ัย ข้อมู ล แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.87 เป็ นเพศหญิง จานวน 31คน
คิดเป็ นร้อยละ 20.13 ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 36 - 45 ปี จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.74
รองลงมามีอายุอยูร่ ะหว่าง 25 - 35 ปี จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.94 อายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป
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จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.32 และน้อยที่สุดมีอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 13.00 กลุ่มตัวอย่างสมรสแล้ว จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.88 รองลงมาเป็ นโสด จานวน
52 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.63 และน้อยที่สุดกลุ่มตัวอย่างเป็ นหม้าย/หย่าร้าง จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 4.49 ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 97คน คิดเป็ นร้อยละ 63.23 รองลงมาจบ
การศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.22 และน้อยที่สุดจบการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.56 ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง
25,001 – 35,000 บาท จานวน 69คน คิดเป็ นร้อยละ 44.84 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง
15,000 – 25,000 บาท จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.01 และน้อยที่สุดมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า
15,000 บาท จานวน 15คน คิดเป็ นร้อยละ 9.42 ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ การทางานมาแล้วอยู่
ระหว่าง 5 – 10 ปี จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.53 รองลงมามีประสบการณ์การทางานไม่เกิน 5
ปี จานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.70 มีประสบการณ์การทางานอยูร่ ะหว่าง 11 – 15 ปี จานวน 42
คน คิดเป็ นร้อยละ 27.35 และน้อยที่สุดมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป จานวน 15 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 9.42
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานต่ อการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้
ของ บริษัทซัมมิทควีน จากัด
ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็ นของพนักงานต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =3.81, S.D.= 0.234) เมื่อพิจารณา
รายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ใน
ด้านการเรี ยนรู้ของสมาชิกในองค์กรมากกว่าด้านอื่น (  =4.06, S.D.= 0.357) รองลงมาคือด้านการ
เรี ยนรู้เป็ นทีม (  =3.91, S.D.= 0.458) ด้านความมีสติ (  =3.81, S.D.= 0.421) ด้านระบบการคิดของ
คนในองค์ก าร(  =3.65, S.D.= 0.410) และน้อยที่ สุ ดคื อ ด้านการมี วิสั ย ทัศ น์ ร่วมกันของคนใน
องค์การ (  =3.60, S.D.= 0.507) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลี่ ยความคิ ดเห็ นของพนักงานต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู้ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดด้านการเรี ยนรู้ของสมาชิกในองค์กร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (  =4.06, S.D.= 0.357) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีจิตสานึ กความรับผิดชอบใน
การทางานสู่ ความสาเร็ จทุกครั้งส่ งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ในด้านนี้ มากกว่าประเด็น
อื่นๆ (  =4.45, S.D.= 0.763) รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องท่านเรี ยนรู ้หรื อติดตามความรู ้ข่าวสาร
ใหม่ ๆ ทาให้เกิดการพัฒนาและทันต่อเหตุการณ์ (  =4.13, S.D.= 0.823) ส่ วนประเด็นคาถามเรื่ อง
ท่านมีการแสดงความคิดเห็นตนเองต่อเเพื่อนร่ วมงาน และหัวหน้างานส่ งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู้ในด้านนี้นอ้ ยที่สุด (  =3.81, S.D.= 0.749)
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ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน
จากัดด้านความมีสติ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =3.81, S.D.= 3.81) เมื่อพิจารณารายประเด็น
คาถามเรื่ องท่านได้นาปั ญหาต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในขณะปฏิ บ ตั ิ งานมาวิเคราะห์ แล้วหาทางเลื อกที่ ดี
กว่า เดิ ม ส่ ง ผลต่ อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ย นรู ้ ในด้านนี้ มากกว่าประเด็นอื่ น ๆ (  =4.36, S.D.=
0.820) รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องท่านมี การแลกเปลี่ ยนความรู ้ และประสบการณ์ ในการ
ทางาน (  =3.81, S.D.= 0.735) ส่ วนประเด็นคาถามเรื่ องท่านสามารถปรับวิธีคิดและวิธีการทางาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ส่งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในด้านนี้ นอ้ ยที่สุด (  =3.53,
S.D.= 0.551)
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน
จากัดด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =3.60, S.D.=
0.507) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามเรื่ องท่านได้พฒั นาและสร้ างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ กับผูอ้ ื่น
อย่างสม่ าเสมอส่ งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ในด้านนี้ มากกว่าประเด็นอื่ น ๆ (  =3.86,
S.D.= 0.837) รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีความเข้าใจภารกิจขององค์กร (  =3.75, S.D.=
1.048) ส่ วนประเด็นค าถามเรื่ องท่า นมี โอกาสได้มีส่ วนร่ วมในการกาหนดวิสัย ทัศน์ ขององค์ก ร
ส่ งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในด้านนี้นอ้ ยที่สุด (  =3.37, S.D.= 0.811)
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน
จากัดด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =3.91, S.D.= 0.458) เมื่อพิจารณาราย
ประเด็นคาถามเรื่ องท่านและสมาชิ กในทีมมีการตั้งเกณฑ์ความสาเร็ จของงานร่ วมกันส่ งผลต่อการ
เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ในด้านนี้ มากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =3.99, S.D.= 1.162) รองลงมาคือ
ประเด็นคาถามเรื่ องท่านและสมาชิ กเมื่ออยู่ในทีมงานจะมี ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ที่แปลกใหม่
เสมอ (  =3.90, S.D.= 1.075) ส่ วนประเด็นคาถามเรื่ องท่านและองค์กรมีการบริ หารงานอย่างเป็ น
ระบบส่ งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในด้านนี้นอ้ ยที่สุด (  =3.86, S.D.= 0.595)
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน
จากัดด้านระบบการคิดของคนในองค์การ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =3.65, S.D.= 0.410) เมื่อ
พิจารณารายประเด็นคาถามเรื่ องท่านสามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของตนเองได้อย่างเป็ นระบบส่ งผล
ต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ในด้านนี้ มากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =3.73, S.D.= 0.586) รองลงมา
คือประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีการนาวิสัยทัศน์ขององค์กรไปบูรณาการใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ น
ระบบ (  =3.65, S.D.= 0.891) ส่ วนประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีการเชื่อมโยงการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมาสู่
การพัฒนางานในปั จจุบนั และอนาคตส่ งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ในด้านนี้ น้อยที่ สุด
(  =3.61, S.D.= 0.488)
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เมื่อพิจารณาลักษณะส่ วนบุคคลเรื่ องอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุระหว่าง 25 - 35 ปี
เห็ นว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ มากกว่าช่ วงอายุอื่น
(  =3.85, S.D.= 0.204) โดยเฉพาะด้านการเรี ยนรู้ เป็ นทีม รองลงมาคื อกลุ่ มตัวอย่างที่ มีช่วงอายุ
ระหว่าง 36 - 45 ปี (  =3.82, S.D.= 0.246) โดยเฉพาะด้านการเรี ยนรู้ของสมาชิกในองค์กร และน้อย
ที่สุดคือกลุ่ มตัวอย่างที่ มีช่วงอายุน้อยกว่า 25 ปี (  =3.67, S.D.= 0.259) โดยเฉพาะด้านการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ เมื่อพิจารณาจาแนกตามอายุ ด้านการเรี ยนรู้ของสมาชิ กใน
องค์กร กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุน้อยกว่า 25 ปี เห็นว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้
เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ในด้านนี้ มากกว่าช่วงอายุอื่น (  =4.15, S.D.= 0.446) โดยเฉพาะประเด็น
คาถามเรื่ องท่านมี จิตสานึ กความรับผิดชอบในการทางานสู่ ความสาเร็ จทุกครั้ง รองลงมาคื อกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีช่วงอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป (  =4.05, S.D.= 0.341) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่าน
มีจิตสานึกความรับผิดชอบในการทางานสู่ ความสาเร็ จทุกครั้ง และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วง
อายุระหว่าง 25 - 35 ปี และช่วงอายุระหว่าง 36 - 45 ปี (  =4.04, S.D.= 0.275 และ S.D.= 0.398
ตามลาดับ) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีการแสดงความคิดเห็ นตนเองต่อเเพื่อนร่ วมงาน
และหัวหน้างาน ส่ วนด้านความมีสติ กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุระหว่าง 25 - 35 ปี เห็นว่าบริ ษทั ซัม
มิท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ในด้านนี้ มากกว่าช่ วงอายุอื่น (  =3.89,
S.D.= 0.394) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านได้นาปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบตั ิงานมา
วิเคราะห์แล้วหาทางเลือกที่ดีกว่าเดิ ม รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป
(  =3.80, S.D.= 0.446) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านได้นาปั ญหาต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในขณะ
ปฏิ บ ัติง านมาวิเคราะห์ แล้วหาทางเลื อ กที่ ดีก ว่า เดิ ม และน้อ ยที่ สุ ดคื อ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี ช่ วงอายุ
ระหว่าง 36 - 45 ปี (  =3.76, S.D.= 0.434) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านพยายามแสวงหาวิธีที่
ดีที่สุดมาปรับใช้กบั การทางานของท่านอยูเ่ สมอ และท่านสามารถปรับวิธีคิดและวิธีการทางานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ได้ ส่ วนด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ กลุ่มตัวอย่างที่มี
ช่วงอายุระหว่าง 36 - 45 ปี เห็นว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู้ ในด้านนี้ มากกว่าช่ วงอายุอื่น (  =3.81, S.D.= 0.469) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านมี
ความเข้าใจภารกิจขององค์กร รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุระหว่าง 25 - 35 ปี (  =3.61,
S.D.= 0.428) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านได้พฒั นาและสร้ างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ กับผูอ้ ื่น
อย่างสม่าเสมอ และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุน้อยกว่า 25 ปี (  =3.11, S.D.= 0.592)
โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ ององค์กรมีภาพลักษณ์ ที่ชดั เจนที่ทาให้ท่านต้องการร่ วมบูรณาการให้
บรรลุเป้ าหมายขององค์กรเพื่ออนาคตขององค์กร ส่ วนด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีม กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วง
อายุระหว่าง 25 - 35 ปี เห็นว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
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ในด้านนี้ มากกว่าช่วงอายุอื่น (  =4.10, S.D.= 0.282) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านได้รับจาก
องค์กรให้มีการส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีมหรื อกลุ่ม รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุมากกว่า
45 ปี ขึ้นไป (  =3.97, S.D.= 0.340) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านและสมาชิ กในทีมมีการตั้ง
เกณฑ์ความสาเร็ จของงานร่ วมกัน และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุระหว่าง 36 - 45 ปี
(  =3.70, S.D.= 0.592) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านได้รับจากองค์กรให้มีการส่ งเสริ มการ
ทางานเป็ นทีมหรื อกลุ่ม ส่ วนด้านระบบการคิดของคนในองค์การ กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุระหว่าง
36 - 45 ปี เห็ นว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ในด้านนี้
มากกว่าช่ วงอายุอื่น (  =3.78, S.D.= 0.451) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีการนาวิสัยทัศน์
ขององค์กรไปบูรณาการใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ
ระหว่าง 25 - 35 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป (  =3.63, S.D.= 0.365 และ
S.D.= 0.375 ตามลาดับ) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีการเชื่ อมโยงการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมาสู่
การพัฒนางานในปั จจุบนั และอนาคต และท่านสามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของตนเองได้อย่างเป็ น
ระบบ และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี (  =3.44, S.D.= 0.370) โดยเฉพาะ
ประเด็นคาถามเรื่ องท่านเข้าใจว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่งที่มีความสาคัญเหมือนกับส่ วนอื่นในองค์กร
เมื่อพิจารณาลักษณะส่ วนบุคคลเรื่ องสถานภาพสมรส พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นโสด เห็นว่า
บริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้มากกว่าสถานภาพสมรสอื่น
(  =3.81, S.D.= 0.235) โดยเฉพาะด้านการเรี ยนรู้ของสมาชิกในองค์กร รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นสมรสแล้ว (  =3.80, S.D.= 0.234) โดยเฉพาะด้านการเรี ยนรู้ของสมาชิ กในองค์กร และน้อย
ที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นหม้าย / หย่าร้าง (  =3.77, S.D.= 0.235) โดยเฉพาะด้านการมีวิสัยทัศน์
ร่ วมกันของคนในองค์การ เมื่อพิจารณาจาแนกตามสถานภาพสมรส ด้านการเรี ยนรู้ของสมาชิกใน
องค์กร กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นหม้าย / หย่าร้าง เห็นว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ในด้านนี้ มากกว่าสถานภาพสมรสอื่น (  =4.13, S.D.= 0.295) โดยเฉพาะ
ประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีจิตสานึกความรับผิดชอบในการทางานสู่ ความสาเร็ จทุกครั้ง รองลงมาคือ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นสมรสแล้ว (  =4.09, S.D.= 0.349) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีจิตสานึ ก
ความรั บ ผิ ดชอบในการท างานสู่ ค วามส าเร็ จทุ ก ครั้ ง และน้อ ยที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ เป็ นโสด
(  =3.99, S.D.= 0.374) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีการแสดงความคิดเห็นตนเองต่อเเพื่อ
นร่ วมงาน และหัวหน้างาน ส่ วนด้านความมีสติ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นโสดเห็นว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน
จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ในด้านนี้ มากกว่าสถานภาพสมรสอื่น (  =3.85,
S.D.= 0.476) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านได้นาปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบตั ิงานมา
วิเคราะห์แล้วหาทางเลื อกที่ดีกว่าเดิ ม รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นสมรสแล้ว (  =3.79, S.D.=
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0.389) โดยเฉพาะประเด็ น ค าถามเรื่ องท่ า นได้น าปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในขณะปฏิ บ ัติ ง านมา
วิเคราะห์แล้วหาทางเลือกที่ดีกว่าเดิม และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นหม้าย / หย่าร้าง (  =3.78,
S.D.= 0.432) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านสามารถปรับวิธีคิดและวิธีการทางานให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ได้ ส่ วนด้านการมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นสมรสแล้ว
เห็ นว่า บริ ษ ทั ซัม มิ ท ควีน จากัด สามารถพัฒนาให้เป็ นองค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ใ นด้า นนี้ ม ากกว่า
สถานภาพสมรสอื่น (  =3.61, S.D.= 0.504) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีความเข้าใจภารกิจ
ขององค์กร รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นโสด (  =3.59, S.D.= 0.503) โดยเฉพาะประเด็นคาถาม
เรื่ องท่านได้พฒั นาและสร้ างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ กับผูอ้ ื่นอย่างสม่าเสมอ และน้อยที่สุดคือกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เป็ นหม้าย / หย่าร้าง (  =3.40, S.D.= 0.592) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีโอกาส
ได้มีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร ส่ วนด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีม กลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
หม้าย / หย่าร้างเห็นว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ในด้าน
นี้ มากกว่าสถานภาพสมรสอื่น (  =4.05, S.D.= 0.387) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านและ
สมาชิกเมื่ออยูใ่ นทีมงานจะมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่เสมอ รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นสมรสแล้ว (  =3.91, S.D.= 0.467) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านและสมาชิ กในทีมมีการ
ตั้งเกณฑ์ความสาเร็ จของงานร่ วมกัน และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นโสด (  =3.88, S.D.=
0.449) โดยเฉพาะประเด็ น ค าถามเรื่ อ งท่ า นและสมาชิ ก เมื่ อ อยู่ ใ นที ม งานจะมี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ที่แปลกใหม่เสมอ ส่ วนด้านระบบการคิดของคนในองค์การ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นโสดเห็น
ว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในด้านนี้ มากกว่าสถานภาพ
สมรสอื่น (  =3.75, S.D.= 0.370) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีการนาวิสัยทัศน์ขององค์กร
ไปบูรณาการใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ และท่านสามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองได้
อย่างเป็ นระบบ รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นสมรสแล้ว (  =3.61, S.D.= 0.428) โดยเฉพาะ
ประเด็นคาถามเรื่ องท่านสามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองได้อย่างเป็ นระบบ และน้อยที่สุดคือ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นหม้าย / หย่าร้าง (  =3.48, S.D.= 0.299) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีการ
เชื่อมโยงการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมาสู่ การพัฒนางานในปั จจุบนั และอนาคต
เมื่ อพิ จารณาลักษณะส่ วนบุ คคลเรื่ องระดับการศึ ก ษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่า งที่ จบการศึ กษา
ระดับ สู งกว่าปริ ญญาตรี เห็ นว่าบริ ษทั ซัมมิ ท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ย นรู้ ม ากกว่า ระดับ การศึ ก ษาอื่ น (  =3.83, S.D.= 0.221) โดยเฉพาะด้า นการเรี ย นรู้ เป็ นที ม
รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (  =3.80, S.D.= 0.230) โดยเฉพาะด้าน
การเรี ยนรู้ของสมาชิกในองค์กร และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริ ญญา
ตรี (  =3.77, S.D.= 0.273) โดยเฉพาะด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ เมื่อพิจารณา
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จาแนกตามระดับการศึกษา ด้านการเรี ยนรู้ของสมาชิกในองค์กร กลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี เห็นว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ใน
ด้านนี้ มากกว่าระดับการศึกษาอื่น (  =4.09, S.D.= 0.477) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านมี
จิตสานึ กความรั บผิดชอบในการทางานสู่ ความสาเร็ จทุกครั้ ง และท่านเรี ยนรู ้ หรื อติ ดตามความรู ้
ข่าวสารใหม่ ๆ ทาให้เกิดการพัฒนาและทันต่อเหตุการณ์ รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี (  =4.06, S.D.= 0.364) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านมี จิตสานึ กความ
รับผิดชอบในการทางานสู่ ความสาเร็ จทุกครั้ง และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับสู ง
กว่าปริ ญญาตรี (  =4.04, S.D.= 0.260) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านเรี ยนรู ้หรื อติดตามความรู้
ข่าวสารใหม่ ๆ ทาให้เกิ ดการพัฒนาและทันต่อเหตุ การณ์ ส่ วนด้านความมีสติ กลุ่ มตัวอย่างที่ จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี เห็ นว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู้ในด้านนี้ มากกว่าระดับการศึกษาอื่น (  =3.87, S.D.= 0.390) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ อง
ท่ า นได้น าปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในขณะปฏิ บ ัติ ง านมาวิ เ คราะห์ แ ล้ว หาทางเลื อ กที่ ดี ก ว่ า เดิ ม
รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี (  =3.78, S.D.= 0.520) โดยเฉพาะ
ประเด็นคาถามเรื่ องท่านได้นาปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบตั ิงานมาวิเคราะห์แล้วหาทางเลือก
ที่ดีกว่าเดิม และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี (  =3.67, S.D.=
0.412) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านพยายามแสวงหาวิธีที่ดีที่สุดมาปรับใช้กบั การทางานของ
ท่ า นอยู่เ สมอ ส่ ว นด้า นการมี วิสั ย ทัศ น์ ร่ ว มกัน ของคนในองค์ก ารกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ จ บการศึ ก ษา
ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี เห็นว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
ในด้านนี้ มากกว่าระดับการศึกษาอื่น (  =3.88, S.D.= 0.458) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านมี
ความเข้าใจภารกิจขององค์กร รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (  =3.54,
S.D.= 0.455) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านได้พฒั นาและสร้ างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ กับผูอ้ ื่น
อย่างสม่าเสมอ และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี (  =3.33, S.D.=
0.620) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ ององค์กรมีภาพลักษณ์ ที่ชดั เจนที่ทาให้ท่านต้องการร่ วมบูรณา
การให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กรเพื่ออนาคตขององค์กร ส่ วนด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีมกลุ่มตัวอย่างที่
จบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี เห็นว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กร
แห่ งการเรี ยนรู ้ ในด้านนี้ มากกว่าระดับการศึกษาอื่น (  =4.07, S.D.= 0.444) โดยเฉพาะประเด็น
คาถามเรื่ องท่านได้รับจากองค์กรให้มีการส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีมหรื อกลุ่ม รองลงมาคือกลุ่ม
ตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี (  =3.89, S.D.= 0.300) โดยเฉพาะประเด็นคาถาม
เรื่ องท่า นและสมาชิ กในที ม มี การตั้ง เกณฑ์ค วามสาเร็ จของงานร่ วมกัน และน้อยที่สุ ดคือ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (  =3.85, S.D.= 0.476) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่าน
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ได้รับจากองค์กรให้มีการส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีมหรื อกลุ่ ม ส่ วนด้านระบบการคิดของคนใน
องค์การกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี เห็นว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถ
พัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ในด้านนี้ มากกว่าระดับการศึกษาอื่น (  =3.74, S.D.= 0.363)
โดยเฉพาะประเด็ น ค าถามเรื่ อ งท่ า นสามารถพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องตนเองได้อ ย่ า งเป็ นระบบ
รองลงมาคื อกลุ่ มตัวอย่างที่ จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (  =3.69, S.D.= 0.406) โดยเฉพาะ
ประเด็นคาถามเรื่ องท่านสามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองได้อย่างเป็ นระบบ และน้อยที่สุดคือ
กลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี (  =3.51, S.D.= 0.416) โดยเฉพาะประเด็น
คาถามเรื่ องท่านเข้าใจว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่งที่มีความสาคัญเหมือนกับส่ วนอื่นในองค์กร
เมื่อพิจารณาลักษณะส่ วนบุคคลเรื่ องรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อ
เดือนมากกว่า 35,000 บาท ขึ้นไป เห็นว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู้ มากกว่าช่วงรายได้ต่อเดือนอื่น (  =3.85, S.D.= 0.222) โดยเฉพาะด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีม
รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดื อนอยู่ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท (  =3.80, S.D.=
0.233) โดยเฉพาะด้านการเรี ยนรู้ ของสมาชิ กในองค์ และน้อยที่สุดคื อกลุ่ มตัวอย่างที่ มีรายได้ต่อ
เดือนน้อยกว่า 15,000 บาท (  =3.77, S.D.= 0.295) โดยเฉพาะด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนใน
องค์การ เมื่อพิจารณาจาแนกตามรายได้ต่อเดือนด้านการเรี ยนรู้ของสมาชิกในองค์กรกลุ่มตัวอย่างที่
มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาทเห็นว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กร
แห่ งการเรี ยนรู ้ในด้านนี้ มากกว่าช่วงรายได้ต่อเดือนอื่น (  =4.12, S.D.= 0.528) โดยเฉพาะประเด็น
คาถามเรื่ องท่านเรี ยนรู ้หรื อติดตามความรู ้ข่าวสารใหม่ ๆ ทาให้เกิดการพัฒนาและทันต่อเหตุการณ์
รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 25,001 – 35,000 บาท (  =4.08, S.D.=
0.370) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านเรี ยนรู ้ หรื อติดตามความรู ้ ข่าวสารใหม่ ๆ ทาให้เกิ ดการ
พัฒนาและทันต่อเหตุการณ์ และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 15,000 –
25,000 บาท (  =4.01, S.D.= 0.314) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีการแสดงความคิดเห็ น
ตนเองต่อเเพื่อนร่ วมงาน และหัวหน้างาน ส่ วนด้านความมีสติ กลุ่ มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดื อนอยู่
ระหว่าง 15,000 – 25,000 บาทเห็นว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู้ ในด้านนี้ มากกว่าช่ วงรายได้ต่อเดื อนอื่ น (  =3.86, S.D.= 0.322) โดยเฉพาะประเด็น
คาถามเรื่ องท่านได้นาปั ญหาต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในขณะปฏิ บ ตั ิ งานมาวิเคราะห์ แล้วหาทางเลื อกที่ ดี
กว่าเดิม รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท (  =3.74, S.D.= 0.533)
โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านได้นาปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบตั ิงานมาวิเคราะห์แล้ว
หาทางเลือกที่ดีกว่าเดิม และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดื อนมากกว่า 35,000 บาท ขึ้น
ไป (  =3.69, S.D.= 0.415) โดยเฉพาะประเด็น ค าถามเรื่ องท่ า นมี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู ้ และ
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ประสบการณ์ในการทางาน ท่านพยายามแสวงหาวิธีที่ดีที่สุดมาปรับใช้กบั การทางานของท่านอยู่
เสมอ และท่านสามารถปรับวิธีคิดและวิธีการทางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ ส่ วนด้านการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท ขึ้นไปเห็น
ว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในด้านนี้มากกว่าช่วงรายได้
ต่อเดือนอื่น (  =3.87, S.D.= 0.499) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีความเข้าใจภารกิ จของ
องค์กร รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 25,001 – 35,000 บาท (  =3.62,
S.D.= 0.418) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีความเข้าใจภารกิ จขององค์กร และน้อยที่สุดคือ
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดื อนน้อยกว่า 15,000 บาท (  =3.38, S.D.= 0.683) โดยเฉพาะประเด็น
คาถามเรื่ ององค์กรมีภาพลักษณ์ที่ชดั เจนที่ทาให้ท่านต้องการร่ วมบูรณาการให้บรรลุเป้ าหมายของ
องค์กรเพื่ออนาคตขององค์กร ส่ วนด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีมกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดื อนมากกว่า
35,000 บาท ขึ้นไปเห็นว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ใน
ด้านนี้ มากกว่าช่วงรายได้ต่อเดื อนอื่น (  =4.17, S.D.= 0.399) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่าน
ได้รับจากองค์กรให้มีการส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีมหรื อกลุ่ม รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 15,000 – 25,000 บาท (  =3.89, S.D.= 0.372) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ อง
ท่านและสมาชิกในทีมมีการตั้งเกณฑ์ความสาเร็ จของงานร่ วมกัน และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 25,001 – 35,000 บาท (  =3.82, S.D.= 0.513) โดยเฉพาะประเด็นคาถาม
เรื่ องท่านและสมาชิ กในทีมมีการตั้งเกณฑ์ความสาเร็ จของงานร่ วมกัน ส่ วนด้านระบบการคิดของ
คนในองค์การกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาทเห็นว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัด
สามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ย นรู ้ ในด้า นนี้ ม ากกว่าช่ วงรายได้ต่อเดื อนอื่ น (  =3.80,
S.D.= 0.384) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านสามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองได้อย่างเป็ น
ระบบ รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 15,000 – 25,000 บาท (  =3.75,
S.D.= 0.427) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านสามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองได้อย่างเป็ น
ระบบ และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท ขึ้นไป (  =3.50, S.D.=
0.438) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านเข้าใจว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่ งที่มีความสาคัญเหมือนกับส่ วน
อื่นในองค์กร
เมื่ อ พิ จ ารณาลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลเรื่ อ งประสบการณ์ ก ารท างานพบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี
ประสบการณ์การทางานอยูร่ ะหว่าง 11 – 15 ปี เห็นว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้
เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้มากกว่าประสบการณ์การทางานอื่น (  =3.86, S.D.= 0.225) โดยเฉพาะ
ด้า นการเรี ยนรู้ ของสมาชิ ก ในองค์ก ร รองลงมาคื อกลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี ป ระสบการณ์ การทางานอยู่
ระหว่าง 5 – 10 ปี (  =3.81, S.D.= 0.231) โดยเฉพาะด้านการเรี ยนรู้ของสมาชิกในองค์กร และน้อย
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ที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป (  =3.73, S.D.= 0.200)
โดยเฉพาะด้านระบบการคิดของคนในองค์การ เมื่อพิจารณาจาแนกตามประสบการณ์การทางาน
ด้านการเรี ยนรู้ของสมาชิ กในองค์กรกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางานไม่เกิ น 5 ปี เห็ นว่า
บริ ษัท ซั ม มิ ท ควี น จ ากัด สามารถพัฒ นาให้ เ ป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ ใ นด้ า นนี้ มากกว่ า
ประสบการณ์การทางานอื่น (  =4.13, S.D.= 0.436) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีจิตสานึ ก
ความรับผิดชอบในการทางานสู่ ความสาเร็ จทุกครั้ง และท่านเรี ยนรู ้หรื อติดตามความรู ้ข่าวสารใหม่
ๆ ทาให้เกิดการพัฒนาและทันต่อเหตุการณ์ รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางาน
อยูร่ ะหว่าง 5 – 10 ปี (  =4.04, S.D.= 0.337) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีจิตสานึ กความ
รับผิดชอบในการทางานสู่ ความสาเร็ จทุกครั้ง และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การ
ทางานมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป (  =3.99, S.D.= 0.279) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านเรี ยนรู ้หรื อ
ติดตามความรู ้ ข่าวสารใหม่ ๆ ทาให้เกิ ดการพัฒนาและทันต่อเหตุ การณ์ ส่ วนด้านความมีสติ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางานอยูร่ ะหว่าง 5 – 10 ปี เห็นว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถ
พัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ในด้านนี้ มากกว่าประสบการณ์การทางานอื่น (  =3.92, S.D.=
0.404) โดยเฉพาะประเด็ น ค าถามเรื่ องท่ า นได้น าปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในขณะปฏิ บ ัติ ง านมา
วิเคราะห์แล้วหาทางเลื อกที่ดีกว่าเดิ ม รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ การทางานอยู่
ระหว่าง 11 – 15 ปี (  =3.78, S.D.= 0.398) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านได้นาปั ญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในขณะปฏิบตั ิงานมาวิเคราะห์แล้วหาทางเลือกที่ดีกว่าเดิม และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์การทางานมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป (  =3.63, S.D.= 0.485) โดยเฉพาะประเด็นคาถาม
เรื่ องท่า นพยายามแสวงหาวิธีที่ดีที่ สุดมาปรั บใช้กบั การทางานของท่า นอยู่เสมอ ส่ วนด้านการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางานอยูร่ ะหว่าง 11 – 15 ปี
เห็ นว่า บริ ษ ทั ซัม มิ ท ควีน จากัด สามารถพัฒนาให้เป็ นองค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ใ นด้า นนี้ ม ากกว่า
ประสบการณ์การทางานอื่น (  =3.99, S.D.= 0.356) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านมี ความ
เข้าใจภารกิจขององค์กร รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป
(  =3.52, S.D.= 0.370) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ ององค์กรมี ภาพลักษณ์ ที่ชดั เจนที่ทาให้ท่าน
ต้องการร่ วมบูรณาการให้บรรลุ เป้ าหมายขององค์กรเพื่ออนาคตขององค์กร และน้อยที่สุดคือกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางานไม่เกิน 5 ปี (  =3.36, S.D.= 0.572) โดยเฉพาะประเด็นคาถาม
เรื่ ององค์กรมีภาพลักษณ์ที่ชดั เจนที่ทาให้ท่านต้องการร่ วมบูรณาการให้บรรลุ เป้ าหมายขององค์กร
เพื่ออนาคตขององค์กร ส่ วนด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีมกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางานมากกว่า
15 ปี ขึ้นไปเห็นว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ในด้านนี้
มากกว่าประสบการณ์การทางานอื่น (  =4.01, S.D.= 0.358) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่าน
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และสมาชิ ก ในที ม มี ก ารตั้ง เกณฑ์ ค วามส าเร็ จของงานร่ วมกัน รองลงมาคื อ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี
ประสบการณ์การทางานไม่เกิน 5 ปี (  =3.94, S.D.= 0.345) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านและ
สมาชิ ก ในที ม มี ก ารตั้ง เกณฑ์ค วามส าเร็ จของงานร่ ว มกัน และน้อยที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี
ประสบการณ์การทางานอยูร่ ะหว่าง 5 – 10 ปี (  =3.84, S.D.= 0.485) โดยเฉพาะประเด็นคาถาม
เรื่ องท่านได้รับจากองค์กรให้มีการส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีมหรื อกลุ่ม ส่ วนด้านระบบการคิดของ
คนในองค์การกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางานอยูร่ ะหว่าง 5 – 10 ปี เห็นว่าบริ ษทั ซัมมิท
ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ในด้านนี้ มากกว่าประสบการณ์การทางาน
อื่น (  =3.73, S.D.= 0.363) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านมี การนาวิสัยทัศน์ขององค์กรไป
บูรณาการใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางาน
ไม่เกิน 5 ปี (  =3.68, S.D.= 0.449) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านสามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของตนเองได้อย่างเป็ นระบบ และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 15
ปี ขึ้นไป (  =3.50, S.D.= 0.403) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีการนาวิสัยทัศน์ขององค์กร
ไปบูรณาการใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นของพนักงานต่ อการเป็ นองค์ กรแห่ งการ
เรียนรู้ ของ บริษัท ซัมมิท ควีน จากัด
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี เพศต่ า งกันมี ค วามคิ ดเห็ นต่ อการเป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดโดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก ๆ ด้าน คือ ด้านการเรี ยนรู้ของสมาชิกในองค์กร ด้านความมี
สติ ด้านการมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ ด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีม และด้านระบบการคิดของ
คนในองค์การ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็ นต่อการเป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดด้านการเรี ยนรู้ของสมาชิกในองค์กร แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีจิตสานึ กความรับผิดชอบในการ
ทางานสู่ ความสาเร็ จทุกครั้ง ท่านเรี ยนรู ้หรื อติดตามความรู ้ข่าวสารใหม่ ๆ ทาให้เกิดการพัฒนาและ
ทันต่อเหตุ การณ์ และท่านมี การยอมรับในเหตุผล หรื อความคิดเห็ นของเพื่อนร่ วมงาน ส่ วนด้าน
ความมีสติพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ มีเพศต่างกันมี ความคิ ดเห็ นต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของ
บริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดด้านความมีสติ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะ
ประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ในการทางาน สาหรับด้านการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การพบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ มี เพศต่างกันมี ความคิ ดเห็ นต่อการเป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านได้พฒั นาและ
สร้ า งสรรค์ผ ลงานใหม่ ๆ กับ ผูอ้ ื่ น อย่า งสม่ า เสมอ ท่ า นมี โ อกาสได้มี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนด
วิสัยทัศน์ขององค์กร และองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ชดั เจนที่ทาให้ท่านต้องการร่ วมบูรณาการให้บรรลุ
เป้ าหมายขององค์กรเพื่ออนาคตขององค์กร ส่ วนด้านการเรี ยนรู ้ เป็ นทีมพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดด้านการเรี ยนรู้
เป็ นทีม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านได้รับจาก
องค์กรให้มีการส่ งเสริ มการทางานเป็ นที มหรื อกลุ่ ม และท่านและสมาชิ กเมื่ ออยู่ในที มงานจะมี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่เสมอ สาหรับด้านระบบการคิดของคนในองค์การพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ มี เพศต่างกันมี ความคิ ดเห็ นต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ย นรู ้ ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน
จากัดด้านระบบการคิดของคนในองค์การ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะ
ประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีการนาวิสัยทัศน์ขององค์กรไปบูรณาการใช้ในการปฏิ บตั ิงานอย่างเป็ น
ระบบ และท่านสามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองได้อย่างเป็ นระบบ
การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็ นต่อการเป็ นองค์กร
แห่ ง การเรี ย นรู ้ ข อง บริ ษ ทั ซัม มิ ท ควีน จากัดโดยภาพรวมไม่ แตกต่ า งกัน แต่ พิจารณารายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการมี วิสัยทัศน์ร่วมกันของคนใน
องค์การ ด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีม และด้านระบบการคิดของคนในองค์การ
การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็ นต่อการ
เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่พิจารณาราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านระบบการคิดของคนในองค์การ
การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่พิจารณารายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความมีสติ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของ
คนในองค์การ ด้านการเรี ยนรู ้เป็ นทีม และด้านระบบการคิดของคนในองค์การ
การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่พิจารณารายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความมีสติ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของ
คนในองค์การ ด้านการเรี ยนรู ้เป็ นทีม และด้านระบบการคิดของคนในองค์การ
การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางานต่างกันมีความคิดเห็น
ต่ อ การเป็ นองค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ของ บริ ษ ัท ซั มมิ ท ควี น จ ากัด โดยภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน แต่
พิจารณารายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความมีสติ ด้านการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ และด้านระบบการคิดของคนในองค์การ
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อภิปรายผล
จากการวิจยั อภิปรายได้ว่าค่าเฉลี่ ยความคิ ดเห็ นของพนักงานต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู้ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่าบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดสามารถพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ในด้านการเรี ยนรู้ของ
สมาชิ กในองค์กรมากกว่าด้านอื่นโดยเฉพาะเรื่ องท่านมีจิตสานึ กความรั บผิดชอบในการทางานสู่
ความสาเร็ จทุกครั้ง รองลงมาคือด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีมโดยเฉพาะเรื่ องท่านและสมาชิ กในทีมมีการ
ตั้ง เกณฑ์ค วามส าเร็ จของงานร่ วมกัน ด้านความมีส ติ โดยเฉพาะเรื่ องท่ านได้นาปั ญหาต่ า ง ๆ ที่
เกิ ดขึ้ นในขณะปฏิ บ ตั ิ ง านมาวิเคราะห์ แล้วหาทางเลื อกที่ ดีกว่า เดิ ม ด้านระบบการคิ ดของคนใน
องค์การโดยเฉพาะเรื่ องท่านสามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองได้อย่างเป็ นระบบ และน้อยที่สุด
คือด้านการมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ โดยเฉพาะเรื่ องท่านมีโอกาสได้มีส่วนร่ วมในการ
กาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรส่ งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้นอ้ ยที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าค่าเฉลี่ ยความคิดเห็นของพนักงานต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน
จากัดด้านการเรี ยนรู้ของสมาชิกในองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็น
คาถามเรื่ องท่านมีจิตสานึ กความรั บผิดชอบในการทางานสู่ ความสาเร็ จทุ กครั้งส่ งผลต่อการเป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ในด้านนี้ มากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องท่านเรี ยนรู ้
หรื อติดตามความรู ้ข่าวสารใหม่ ๆ ทาให้เกิดการพัฒนาและทันต่อเหตุการณ์ ส่ วนประเด็นคาถาม
เรื่ องท่านมีการแสดงความคิดเห็นตนเองต่อเเพื่อนร่ วมงาน และหัวหน้างานส่ งผลต่อการเป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้ในด้านนี้นอ้ ยที่สุด ส่ วนค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู้ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดด้านความมีสติ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ประเด็นคาถามเรื่ องท่านได้นาปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบตั ิงานมาวิเคราะห์แล้วหาทางเลือก
ที่ดีกว่าเดิ มส่ งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ในด้านนี้ มากกว่าประเด็นอื่ น ๆ รองลงมาคื อ
ประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีการแลกเปลี่ ยนความรู ้ และประสบการณ์ ในการทางาน ส่ วนประเด็น
คาถามเรื่ องท่านสามารถปรับวิธีคิดและวิธีการทางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ส่งผลต่อการ
เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ในด้านนี้ นอ้ ยที่สุด สาหรับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานต่อการเป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามเรื่ องท่านได้พฒั นาและสร้ างสรรค์
ผลงานใหม่ ๆ กับผูอ้ ื่ นอย่างสม่ าเสมอส่ งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ย นรู ้ ในด้านนี้ ม ากกว่า
ประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีความเข้าใจภารกิ จขององค์กร ส่ วนประเด็น
คาถามเรื่ องท่านมีโอกาสได้มีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรส่ งผลต่อการเป็ นองค์กร
แห่ งการเรี ยนรู ้ ในด้านนี้ น้อยที่สุด ส่ วนค่าเฉลี่ ยความคิดเห็ นของพนักงานต่อการเป็ นองค์กรแห่ ง
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การเรี ยนรู้ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายประเด็นคาถามเรื่ องท่านและสมาชิ กในทีมมีการตั้งเกณฑ์ความสาเร็ จของงานร่ วมกัน
ส่ งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ในด้านนี้ มากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือประเด็นคาถาม
เรื่ องท่านและสมาชิกเมื่ออยูใ่ นทีมงานจะมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่เสมอ ส่ วนประเด็น
คาถามเรื่ องท่านและองค์กรมีการบริ หารงานอย่างเป็ นระบบส่ งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
ในด้านนี้ นอ้ ยที่สุด สาหรับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของ
บริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดด้านระบบการคิดของคนในองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายประเด็นคาถามเรื่ องท่านสามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของตนเองได้อย่างเป็ นระบบส่ งผล
ต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ในด้านนี้ มากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ อง
ท่านมีการนาวิสัยทัศน์ขององค์กรไปบูรณาการใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ ส่ วนประเด็น
คาถามเรื่ องท่านมีการเชื่อมโยงการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมาสู่ การพัฒนางานในปั จจุบนั และอนาคตส่ งผล
ต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในด้านนี้นอ้ ยที่สุด
จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดโดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก ๆ ด้าน คือ ด้านการเรี ยนรู้ของสมาชิกในองค์กร ด้านความมี
สติ ด้านการมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ ด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีม และด้านระบบการคิดของ
คนในองค์การ
การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็ นต่อการเป็ นองค์กร
แห่ ง การเรี ย นรู ้ ข อง บริ ษ ทั ซัม มิ ท ควีน จากัดโดยภาพรวมไม่ แตกต่ า งกัน แต่ พิจารณารายด้า น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการมี วิสัยทัศน์ร่วมกันของคนใน
องค์การ ด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีม และด้านระบบการคิดของคนในองค์การ
การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่พิจารณาราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านระบบการคิดของคนในองค์การ
การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกันมี
ความคิ ดเห็ นต่ อการเป็ นองค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข อง บริ ษ ทั ซัม มิ ท ควี น จากัด โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน แต่พิจารณารายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความมี
สติ ด้านการมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ ด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีม และด้านระบบการคิดของ
คนในองค์การ
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การทดสอบสมมติ ฐานพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี ประสบการณ์ ก ารท างานต่ า งกันมี ความ
คิดเห็นต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของ บริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
แต่พิจารณารายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความมีสติ ด้านการ
มีวสิ ัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ และด้านระบบการคิดของคนในองค์การ

ข้ อเสนอแนะ
1. ด้านการเรี ยนรู้ของสมาชิกในองค์กร ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดต้องส่ งเสริ ม
การทางานที่ก่อให้เกิด การเรี ยนรู ้ของบุคลากรจะเป็ นจุดเริ่ มต้น คนในองค์กรจะต้องให้ความสาคัญ
กับการเรี ยนรู ้ ฝึ กฝน ปฏิบตั ิ และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องไปตลอดชี วิต (Lifelong learning) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของตนเองอยูเ่ สมอ
2. ด้า นความมี ส ติ ผู้บ ริ ห ารของบริ ษ ัท ซั ม มิ ท ควี น จ ากัด ต้อ งส่ ง เสริ ม การท างานที่
ก่อให้เกิดแบบแผนทางความคิด ความเชื่ อ ทัศนคติ แสดงถึงวุฒิภาวะ (Emotional quotient, EQ) ที่
ได้จากการสั่งสมประสบการณ์กลายเป็ นกรอบความคิดที่ทาให้บุคคลนั้น ๆ มีความสามารถในการ
ทาความเข้าใจ วินิจฉัย ตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัด
ต้องส่ งเสริ มการทางานที่ก่อให้เกิด การสร้างทัศนคติร่วมของคนในองค์กร ให้สามารถมองเห็นภาพ
และมีความต้องการที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน
4. ด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีม ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดต้องส่ งเสริ มการทางานที่
ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันของสมาชิ กในลักษณะกลุ่มหรื อทีมงานเป็ นเป้ าหมายสาคัญที่จะต้องทา
ให้เกิดขึ้นเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์กนั อย่างสม่าเสมอ
5. ด้านระบบการคิดของคนในองค์การ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดต้องส่ งเสริ ม
การทางานที่คนในองค์กรมีความสามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่ งต่าง ๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธ์กนั
เป็ นระบบโดยรวม (Total system) ได้อย่างเข้าใจ แล้วสามารถมองเห็นระบบย่อย (Subsystem) ที่จะ
นาไปวางแผนและดาเนินการทาส่ วนย่อย ๆ นั้นให้เสร็ จทีละส่ วน
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึ ก ษาเรื่ อ งความคิ ด เห็ น ของพนัก งานต่ อการเป็ นองค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข อง
บริ ษ ทั ซัม มิ ท ควีน จากัด ควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บระหว่า งผูบ้ ริ หารกับ พนัก งานปฏิ บ ตั ิ ก าร
เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการทางานต่อไป
2. ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมในเรื่ อง ปั ญหาและอุปสรรคในการทางานของพนักงาน
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3. ควรมี การศึ กษาเพิ่มเติ มในเรื่ องการเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงาน
บริ ษทั ซัมมิท ควีน จากัดเพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางานของ
พนักงานต่อไป
4. ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมในเรื่ องความคาดหวังจากการทางานของพนักงานบริ ษทั ซัมมิท
ควีน จากัดเพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งการทางานของพนักงานต่อไป

