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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองความคิดเห็นของพนกังานต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั 
ซมัมิท ควีน จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นพนกังานของ
บริษทัซมัมิทควนี จ ากดัจ านวน 250 คน เป็นชายจ านวน 200 คน หญิงจ านวน 50 คน ขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ใชต้ารางการสุ่มของ Taro Yamane ก าหนดความเช่ือมัน่ 95% และใชว้ิธีการเลือกวิธีสุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) จนครบตามจ านวนของขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 153.84 คน 
(เก็บตวัอย่าง 154 คน)เก็บตวัอยา่งตามสัดส่วนไดเ้พศชายจ านวน 123 คน เพศหญิงจ านวน 31 คน
กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 79.87 เป็นเพศหญิง จ านวน 31คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.13  ส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหวา่ง 36 - 45 ปี จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 32.74 รองลงมามี
อายุอยูร่ะหวา่ง 25 - 35 ปี จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 30.94 อายุมากกวา่ 45 ปี ข้ึนไป จ านวน 37 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.32 และนอ้ยท่ีสุดมีอายุนอ้ยกว่า 25 ปี จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00  
กลุ่มตวัอยา่งสมรสแลว้ จ  านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 61.88 รองลงมาเป็นโสด จ านวน 52 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.63 และนอ้ยท่ีสุดกลุ่มตวัอยา่งเป็นหมา้ย/หยา่ร้าง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.49  
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 97คน คิดเป็นร้อยละ 63.23 รองลงมาจบการศึกษา
ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 24.22 และน้อยท่ีสุดจบการศึกษาระดบัต ่า
กวา่ปริญญาตรี จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.56  ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 25,001 – 
35,000 บาท จ านวน 69คน คิดเป็นร้อยละ 44.84 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 
25,000 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 26.01 และน้อยท่ีสุดมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกว่า 15,000 
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บาท จ านวน 15คน คิดเป็นร้อยละ 9.42  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานมาแลว้อยูร่ะหวา่ง 5 – 
10 ปี จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 34.53 รองลงมามีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี จ  านวน 
44 คน คิดเป็นร้อยละ 28.70 มีประสบการณ์การท างานอยูร่ะหวา่ง 11 – 15 ปีจ านวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.35 และน้อยท่ีสุดมีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 15 ปี ข้ึนไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.42  จากการวิจยัอภิปรายได้ว่าค่าเฉล่ียคความคิดเห็นของพนกังานต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของ บริษทั ซมัมิท ควนี จ ากดัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นกลุ่มตวัอยา่ง
เห็นวา่บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัสามารถพฒันาให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในดา้นการเรียนรู้ของ
สมาชิกในองค์กรมากกว่าดา้นอ่ืนโดยเฉพาะเร่ืองท่านมีจิตส านึกความรับผิดชอบในการท างานสู่
ความส าเร็จทุกคร้ัง รองลงมาคือดา้นการเรียนรู้เป็นทีมโดยเฉพาะเร่ืองท่านและสมาชิกในทีมมีการ
ตั้งเกณฑ์ความส าเร็จของงานร่วมกัน ด้านความมีสติโดยเฉพาะเร่ืองท่านได้น าปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานมาวิเคราะห์แล้วหาทางเลือกท่ีดีกว่าเดิม ด้านระบบการคิดของคนใน
องค์การโดยเฉพาะเร่ืองท่านสามารถพฒันาการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ย่างเป็นระบบ และน้อยท่ีสุด
คือดา้นการมีวสิัยทศัน์ร่วมกนัของคนในองคก์าร โดยเฉพาะเร่ืองท่านมีโอกาสไดมี้ส่วนร่วมในการ
ก าหนดวสิัยทศัน์ขององคก์รส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้นอ้ยท่ีสุด 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัโดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทุก ๆ ดา้น คือ ดา้นการเรียนรู้ของสมาชิกในองคก์ร ดา้นความมี
สติ ดา้นการมีวสิัยทศัน์ร่วมกนัของคนในองคก์าร ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม และดา้นระบบการคิดของ
คนในองคก์าร  อายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซมัมิท ควีน 
จ ากดัโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่พิจารณารายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 เฉพาะดา้นการมีวสิัยทศัน์ร่วมกนัของคนในองคก์าร ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม และดา้นระบบการ
คิดของคนในองคก์าร สถานภาพสมรสต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั ซัมมิท ควีน จ ากัดโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่พิจารณารายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นระบบการคิดของคนในองค์การ ระดบัการศึกษา และ
รายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซัมมิท ควีน 
จ ากดัโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่พิจารณารายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 เฉพาะดา้นความมีสติ ดา้นการมีวสิัยทศัน์ร่วมกนัของคนในองคก์าร ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม และ
ดา้นระบบการคิดของคนในองค์การ ประสบการณ์การท างานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซัมมิท ควีน จ ากดัโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่พิจารณาราย
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ดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นความมีสติ ดา้นการมีวิสัยทศัน์
ร่วมกนัของคนในองคก์าร และดา้นระบบการคิดของคนในองคก์าร 

ขอ้เสนอแนะการศึกษาคร้ังน้ีดา้นการเรียนรู้ของสมาชิกในองคก์ร ผูบ้ริหารของบริษทั ซมั
มิท ควีน จ ากดัตอ้งส่งเสริมการท างานท่ีก่อให้เกิด การเรียนรู้ของบุคลากรจะเป็นจุดเร่ิมตน้ คนใน
องค์กรจะตอ้งให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบติั และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองไปตลอดชีวิต 
(Lifelong learning) เพื่อเพิ่มศกัยภาพของตนเองอยูเ่สมอ ดา้นความมีสติ ผูบ้ริหารของบริษทั ซมัมิท 
ควนี จ ากดัตอ้งส่งเสริมการท างานท่ีก่อใหเ้กิดแบบแผนทางความคิด ความเช่ือ ทศันคติ แสดงถึงวุฒิ
ภาวะ (Emotional quotient, EQ) ท่ีไดจ้ากการสั่งสมประสบการณ์กลายเป็นกรอบความคิดท่ีทาให้
บุคคลนั้น ๆ มีความสามารถในการท าความเขา้ใจ วนิิจฉยั ตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัของคนในองค์การ ผูบ้ริหารของบริษทั ซัมมิท ควีน จ ากดัตอ้งส่งเสริม
การท างานท่ีก่อใหเ้กิด การสร้างทศันคติร่วมของคนในองคก์ร ให้สามารถมองเห็นภาพและมีความ
ตอ้งการท่ีจะมุ่งไปในทิศทางเดียวกนั ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม ผูบ้ริหารของบริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดั
ตอ้งส่งเสริมการท างานท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกในลกัษณะกลุ่มหรือทีมงานเป็น
เป้าหมายส าคญัท่ีจะต้องท าให้เกิดข้ึนเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กันอย่าง
สม ่าเสมอ ดา้นระบบการคิดของคนในองคก์าร ผูบ้ริหารของบริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัตอ้งส่งเสริม
การท างานท่ีคนในองคก์รมีความสามารถท่ีจะเช่ือมโยงส่ิงต่าง ๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพนัธ์กนั
เป็นระบบโดยรวม (Total system) ไดอ้ยา่งเขา้ใจ แลว้สามารถมองเห็นระบบยอ่ย (Subsystem) ท่ีจะ
น าไปวางแผนและด าเนินการท าส่วนยอ่ย ๆ นั้นใหเ้สร็จทีละส่วน 
 

ภูมหิลงั 
กระแสการเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือองค์กรการเปล่ียน 

แปลงท่ีเกิดข้ึนมันรวดเร็วและรุนแรง ก็ด้วยปัจจัยท่ีเกิดจากการก้าวกระโดดของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และความซบัซ้อนของระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผลกระทบกบัการ
ด าเนินงานทั้งภายในและภายนอกองคก์าร ส่งผลให้เวทีการแข่งขนัท่ีเคยจ ากดัอยูใ่นวงแคบๆ ขยาย
ขอบเขตออกไปครอบคลุมทัว่โลก อีกทั้งแนวคิดในการบริหารจดัการสมยัใหม่ทั้งการบริหารการ
เปล่ียนแปลง (Change Management) การจดัการคุณภาพ (Quality Management) การจดัการห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain Management)  และการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ท าให้
องค์กรและหน่วยงานทั้งหลายตอ้งปรับท่าที เพื่อความอยู่รอด และมีภูมิคุม้กนัอย่างมัน่คง เพราะ
องคก์รเป็นส่ิงมีชีวิต (Organic) ไม่ใช่เคร่ืองจกัร (Mechanic) โดยคนเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีส าคญั ซ่ึง
คนก็ไม่ใช่ตน้ทุน แต่เป็นทุนมนุษย ์ (Human Capital) เพราะในตวัคนมีทกัษะและประสบการณ์ท่ี
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ก่อให้เกิดความช านาญซ่ึงเป็น “ทุนความรู้” (Knowledge Capital) จ าเป็นตอ้งสร้างค่านิยมของ
องคก์าร (Corporate Value) และวฒันธรรมองคก์ร (Corporate Culture) ท่ีดี ความรู้ภายใตบ้ริบท
เฉพาะมกัแฝงอยูใ่นภาษา วฒันธรรม หรือประเพณี ปัจจุบนัความรู้ทอ้งถ่ินบางอยา่งถูกท าลายลง ท า
อย่างไรให้ความรู้ในทางปฏิบติั ซ่ึงมกัเป็นท่ีทราบกนัในตวัคนหรือกลุ่มคน ถูกปรับเปล่ียนและ
จดัการอยา่งเป็นระบบ (Knowledge Management) เพื่อรักษาองคก์รไว ้ซ่ึงจะตอ้งอาศยักระบวนการ
เรียนรู้ ให้ความรู้ทั้งหลายนั้นกลายเป็นความรู้ท่ีเกิดประโยชน์ส าหรับคนทั้งองคก์ร เพื่อการกา้วเขา้
สู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดท่ีเติบโตมาจาก
กระแสการเปล่ียนแปลงเร่ืองการเรียนรู้ องคก์ารและการจดัการ การฝึกอบรมและพฒันา กล่าวคือ 
หากเป็นกระแสด้านการเรียนการสอนก็จะเปล่ียนจากศูนยก์ลางการเรียนรู้อยู่ท่ีผูส้อน และการ
เรียนรู้อยา่งเป็นทางการ มาเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้อยูท่ี่ผูเ้รียน (learner center) และการเรียนรู้จาก
การปฏิบติัดว้ยตนเอง (action learning) โดยการเรียนรู้จะถูกร้อยเรียงเป็นกระบวนการต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต และผสมผสานเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในชีวิตและการท างาน Peter Senge (1990) แห่ง 
Massachusetts Institute of Technology กล่าววา่ องคก์รแห่งการเรียนรู้คือ สถานท่ีซ่ึงทุกคนสามารถ
ขยายศกัยภาพของตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สามารถสร้างผลงานตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ เป็นท่ีซ่ึงเกิด
รูปแบบการคิดใหม่ๆ หลากหลายมากมาย ท่ีซ่ึงแต่ละคนมีอิสระท่ีจะสร้างแรงบนัดาลใจ และเป็นท่ี
ซ่ึงทุกคนต่างเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ร่วมกนั ซ่ึงองคก์รแห่งการเรียนรู้ในความหมายของปีเตอร์ เชงก้ี 
คือ องค์กรท่ีซ่ึงสมาชิกไดมี้การขยายขอบเขตความสามารถของตนเองอย่างต่อเน่ืองทั้งในระดบั
บุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์ร เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีบุคคลในระดบัต่างๆ ตอ้งการอยา่ง
แทจ้ริง ซ่ึงประกอบไปดว้ยวินยั 5 ประการ ไดแ้ก่ ความเช่ียวชาญเป็นพิเศษของบุคคล (personal 
mastery) แบบแผนทางจิตใจท่ีมองโลกตามความเป็นจริง (mental model) การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั 
(shared vision) การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (team learning) และการคิดเชิงระบบ (systems thinking) 

มนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีมีชีวิต มีจิตสานึก ความคิด และมีศกัยภาพในตวัเอง อยูท่ี่วา่จะมีโอกาสใน
การแสดงศกัยภาพเหล่านั้นออกมาเม่ือใด หรือมากน้อยเพียงไร ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสังคม หรือ
สภาพแวดลอ้มเหล่านั้นวา่ไดใ้ห้โอกาสในการแสดงศกัยภาพหรือไม่ ตวัอยา่งเช่น องคก์รส่วนใหญ่
ในสภาวการณ์ปัจจุบนับุคลากรในองคก์รมกัจะไม่มีโอกาสในการแสดงศกัยภาพของตนเองออกมา
ไดอ้ยา่งชดัเจน ส่งผลให้ไม่สามารถรับรู้ไดว้า่ใครมีความสามารถพิเศษดา้นใด เพราะผูท่ี้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและแสดงความสามารถนั้นส่วนใหญ่จะอยูใ่นระดบัผูบ้ริหาร หรือหวัหนา้งาน
เท่านั้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปัจจยัหลาย ๆ ดา้น เช่นบุคลากร นโยบาย วฒันธรรม และระบบอาวุโส
ซ่ึงในแต่ละองค์กรก็จะแตกต่างกนัออกไป จึงท าให้พนกังานทัว่ไปส่วนใหญ่ไม่มีอิสระทางดา้น
ความคิด ไม่กลา้แสดงออก และท างานตามค าสั่งเท่านั้น เม่ือคนไม่มีการพฒันาองคก์รก็ไม่สามารถ
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พฒันาได ้ ดงันั้นหาบุคลากรในองค์กรทุกคนสามารถพฒันาตวัเอง และแสดงออกไดอ้ย่างเต็ม
ความสามารถ องคก์รก็จะกา้วไปสู่ความส าเร็จไดเ้พราะ “คน” นบัเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีดีท่ีสุดในการ
น าองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศในทุกด้านไม่เพียงแต่เพิ่มผลก าไรในเชิงธุรกิจเท่านั้ นแต่ยงัคง
ประสิทธิภาพในเร่ืองของการพฒันาองคก์รท่ีดีไดอี้กดว้ย 

ปัจจยัส าคญัของการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้นั้น เนน้ท่ี “คน” เป็นหลกั เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
หรือเทคนิคต่างๆ ตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นเพียงอรรถประโยชน์ท่ีจะช่วย
เอ้ืออ านวยให้วิธีการท่ีจะน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด าเนินไปได้สะดวกข้ึน และเน้นการมี
ปฏิสัมพนัธ์กนัโดยตรง โดยความรู้ตอ้งมีการเรียนรู้กนัอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ ซ่ึงลกัษณะการ
เรียนรู้ดงักล่าว องคก์รจะตอ้งพฒันาให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงจะสามารถให้องคก์รมีสมาชิก
ท่ีมีการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา สมาชิกในองคก์ารมีการแลกเปล่ียนความรู้อนัเกิดจากการลองถูกลอง
ผิด มีความสามารถในการถ่ายโอนความรู้ไปยงัสมาชิกอ่ืนในองค์การเพื่อให้เกิดการผลอย่าง
ต่อเน่ือง และสามารถน าประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาสร้างคุณค่าให้กบัสินคา้และ
บริการไดอ้ย่างสร้างสรรค์ และนอกจากนั้นปัจจยัท่ีจะท าให้องค์การสามารถพฒันาไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ยงัข้ึนอยู่กบัวฒันธรรมขององค์กรท่ีตอ้งมีการสร้างบรรยากาศให้เกิดการ
เรียนรู้ เช่น การเน้นการพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนบุคลากรในองค์การ
จะตอ้งมีความกระตือรือร้นยอมรับและจดัให้มีการถ่ายทอดการเรียนรู้อย่างเปิดเผย รวมถึงระบบ
การให้รางวลัท่ีสร้างแรงบนัดาลใจ เช่น การประกาศยกยอ่ง หรือ ชมเชยเพื่อเป็นแรงจูงใจ เป็นตน้ 
อยา่งไรก็ตามการให้ความส าคญักบัเทคโนโลยีภายในองคก์ารมากเกินไป อาจท าให้ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลเกิดผลเสียหายได ้ซ่ึงองคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นเร่ืองท่ีมีหลายแนวทางในการปฏิบติั 
ขณะเดียวกนัไม่ไดห้มายความวา่เม่ือน ารูปแบบท่ีประสบความส าเร็จไปใชแ้ลว้องคก์ารจะประสบ
ความส าเร็จตามไปดว้ย ทั้งน้ียงัมีปัจจยัแวดลอ้มหลายประการท่ีแตกต่างกนัดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้ง
อาศยัทั้งศาสตร์และศิลป์ของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียน การถ่ายทอดระหวา่งบุคคล
จนมีการต่อยอดและสร้างสรรค ์อนัจะน าไปสู่แนวทางปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (best practices) ความรู้นั้น
เป็นทุนทางปัญญา เป็นสินทรัพยท่ี์แตกต่างจากสินทรัพยอ่ื์นๆ คือใชแ้ลว้ไม่หมดไป ยิ่งใชม้ากยิ่ง
เพิ่มค่า ยิ่งให้มากตน้ทุนยิ่งถูกลง ส่ิงเหล่าน้ีอาจไม่ไดผ้ลตอบแทนกลบัมาโดยตรงในระยะเวลาอนั
สั้น แต่เป็นส่ิงท่ีจะท าให้เกิดการพฒันาข้ึนในระยะยาวทั้งในแง่ตวับุคคลและองค์กร ในโลกท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วนั้น  

องคก์รแห่งการเรียนรู้เป็นองคก์รท่ีมีการสร้างช่องทางใหเ้กิดการถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกนัและ
กนัภายในระหวา่งบุคลากร ควบคู่ไปกบัการรับความรู้จากภายนอก เป้าประสงคส์ าคญั คือ เอ้ือให้
เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best practices) เพื่อน าไปสู่การพฒันาและสร้างเป็น



6 

ฐานความรู้ท่ีเขม้แข็ง (Core competence) ขององคก์ร เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก
ท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา แนวคิดองคก์รแห่งการเรียนรู้ เป็นแนวคิดในการพฒันาองคก์รท่ีไดรั้บความ
สนใจเป็นอยา่งสูงทั้งวงการวชิาการ วงการธุรกิจ และการบริหารจดัการท่ีมุ่งปรับเปล่ียนและพฒันา
องค์กรให้สามารถด ารงอยู่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงอย่างมากมาย 
ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วจึงส่งผลให้ทุกองคก์ร
จะตอ้งมีการปรับตวัเปล่ียนแปลงเพื่อความอยูร่อดขององค์กรและเพื่อพฒันาไดอ้ย่างต่อเน่ือง การ
เปล่ียนแปลงเหล่าน้ีนบัเป็นความทา้ทายขององคก์รต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดทั้งโอกาส ขอ้จ ากดัต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร ซ่ึงย่อมจะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขนั และปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะ
น าไปสู่ความสามารถในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหม่ ๆ ดงันั้นจึงอยูท่ี่ความสามารถ
ในการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรเอง  หากบุคคลากรในองค์กรใดมีการเรียนรู้ท่ีรวดเร็วและ
พฒันาความรู้ตนเองอยู่เสมอแล้วนั้น ก็ย่อมท าให้องค์กรสามารถกา้วไปสู่ความสามารถในการ
แข่งขนัและพฒันาองคก์รไดดี้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรท่ีมีการสร้างช่องทางให้เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกนัและกนัภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกบัการรับความรู้จากภายนอก
เป้าหมายท่ีส าคญัก็คือ เอ้ือให้เกิดโอกาสในการแสวงหารแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาและสร้างเป็นฐานความรู้ท่ีเขม้แข็งขององคก์ร เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก
ท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา โดยเนน้ท่ีการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการยกระดบัความสามารถของคนขา้งใน
องคก์รท่ีอยูก่บัปัญหา ตอ้งเรียนรู้หนทางแกไ้ขปัญหาเพื่อการเปล่ียนแปลงท่ีดีท่ีดีคุม้ค่า ซ่ึงการเรียนรู้
เป็นทีมนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งบุคคล ทีม และองคก์รไปในตวั เป็นการพฒันาเจตคติ ค่านิยม 
นอกเหนือไปจากทกัษะฝีมือ และส่ิงท่ีผูโ้ยงเขา้กบัปรัชญาและวิสัยทศัน์ รวมทั้งวฒันธรรมองคก์รท่ี
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีเอ้ืออ านวยใหเ้กิดองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

จากความส าคญัท่ีกล่าวมาขา้งตน้รวมทั้งการเรียนรู้และสร้างเสริมการพฒันาองคก์รเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององคก์รแลว้ยงัตอ้งพฒันาความรู้ในองคก์รเพื่อให้มีลกัษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ และเพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงแลว้นั้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจการศึกษา
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของพนกังานของ บริษทั ซัมมิท ควีน จ ากดัซ่ึงจะ
เป็นตวัช้ีวดัถึงระดบัการปฏิบติัเพื่อน าไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้เพื่อผลส าเร็จขององคก์รในอนาคต
อยา่งย ัง่ยนื 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บริษทัซัม

มิทควนี จ ากดั 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของพนกังานต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ 

บริษทัซมัมิทควนี จ ากดั จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นพนกังานของบริษทัซมัมิทควีน จ ากดัจ านวน 500 คน เป็น
ชายจ านวน 400 คน หญิงจ านวน 100 คน ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ใช้ตารางการสุ่มของ Taro 
Yamane ก าหนดความเช่ือมัน่ 95% และใช้วิธีการเลือกวิธีสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental 
Sampling) จนครบตามจ านวนของขนาดกลุ่มตวัอยา่ง    

ตัวแปรทีศึ่กษา 
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  

1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา  
5. รายไดต่้อเดือน  
6. ประสบการณ์การท างาน 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์กร ด้านความมีสติ ดา้นการมี
วิสัยทศัน์ร่วมกนัของคนในองค์การ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านระบบการคิดของคนใน
องคก์าร 

 

สรุปผลการวจิัย 
ผูว้ิจ ัยขอน าเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยัโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 79.87 เป็นเพศหญิง จ านวน 31คน 

คิดเป็นร้อยละ 20.13  ส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 36 - 45 ปี จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 32.74 
รองลงมามีอายุอยูร่ะหวา่ง 25 - 35 ปี จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 30.94 อายุมากกวา่ 45 ปี ข้ึนไป 
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จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 23.32 และนอ้ยท่ีสุดมีอายุนอ้ยกวา่ 25 ปี จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.00  กลุ่มตวัอยา่งสมรสแลว้ จ  านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 61.88 รองลงมาเป็นโสด จ านวน 
52 คน คิดเป็นร้อยละ 33.63 และนอ้ยท่ีสุดกลุ่มตวัอยา่งเป็นหมา้ย/หยา่ร้าง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.49  ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 97คน คิดเป็นร้อยละ 63.23 รองลงมาจบ
การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 24.22 และนอ้ยท่ีสุดจบการศึกษา
ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.56  ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 
25,001 – 35,000 บาท จ านวน 69คน คิดเป็นร้อยละ 44.84 รองลงมามีรายไดต่้อเดือนอยู่ระหว่าง 
15,000 – 25,000 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 26.01 และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 
15,000 บาท จ านวน 15คน คิดเป็นร้อยละ 9.42  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานมาแลว้อยู่
ระหวา่ง 5 – 10 ปี จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 34.53 รองลงมามีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 
ปี จ  านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 28.70 มีประสบการณ์การท างานอยูร่ะหวา่ง 11 – 15 ปีจ านวน 42 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.35 และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 15 ปี ข้ึนไป จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.42 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของ บริษัทซัมมิทควนี จ ากดั 

ผลการวิเคราะห์พบวา่ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังานต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้
ของ บริษทั ซัมมิท ควีน จ ากดัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.81, S.D.= 0.234)  เม่ือพิจารณา
รายดา้นกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่บริษทั ซมัมิท ควนี จ ากดัสามารถพฒันาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ใน
ดา้นการเรียนรู้ของสมาชิกในองคก์รมากกวา่ดา้นอ่ืน ( =4.06, S.D.= 0.357) รองลงมาคือดา้นการ
เรียนรู้เป็นทีม ( =3.91, S.D.= 0.458) ดา้นความมีสติ ( =3.81, S.D.= 0.421) ดา้นระบบการคิดของ
คนในองค์การ( =3.65, S.D.= 0.410) และน้อยท่ีสุดคือด้านการมีวิสัยทศัน์ร่วมกันของคนใน
องคก์าร ( =3.60, S.D.= 0.507) ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังานต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของ บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัดา้นการเรียนรู้ของสมาชิกในองคก์ร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( =4.06, S.D.= 0.357) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีจิตส านึกความรับผิดชอบใน
การท างานสู่ความส าเร็จทุกคร้ังส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ีมากกว่าประเด็น
อ่ืนๆ ( =4.45, S.D.= 0.763) รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองท่านเรียนรู้หรือติดตามความรู้ข่าวสาร
ใหม่ ๆ ท าให้เกิดการพฒันาและทนัต่อเหตุการณ์ ( =4.13, S.D.= 0.823) ส่วนประเด็นค าถามเร่ือง
ท่านมีการแสดงความคิดเห็นตนเองต่อเเพื่อนร่วมงาน และหวัหนา้งานส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด ( =3.81, S.D.= 0.749) 
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ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังานต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซมัมิท ควีน 
จ ากดัดา้นความมีสติ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.81, S.D.= 3.81) เม่ือพิจารณารายประเด็น
ค าถามเร่ืองท่านได้น าปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานมาวิเคราะห์แล้วหาทางเลือกท่ีดี
กว่าเดิมส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านน้ีมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.36, S.D.= 
0.820) รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการ
ท างาน ( =3.81, S.D.= 0.735) ส่วนประเด็นค าถามเร่ืองท่านสามารถปรับวิธีคิดและวิธีการท างาน
ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ไดส่้งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด ( =3.53, 
S.D.= 0.551) 

ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังานต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซมัมิท ควีน 
จ ากดัดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัของคนในองค์การ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.60, S.D.= 
0.507) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามเร่ืองท่านไดพ้ฒันาและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ กบัผูอ่ื้น
อย่างสม ่าเสมอส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านน้ีมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =3.86, 
S.D.= 0.837) รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีความเขา้ใจภารกิจขององคก์ร ( =3.75, S.D.= 
1.048) ส่วนประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ขององค์กร
ส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด ( =3.37, S.D.= 0.811) 

ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังานต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซมัมิท ควีน 
จ ากดัดา้นการเรียนรู้เป็นทีม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.91, S.D.= 0.458) เม่ือพิจารณาราย
ประเด็นค าถามเร่ืองท่านและสมาชิกในทีมมีการตั้งเกณฑ์ความส าเร็จของงานร่วมกนัส่งผลต่อการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ีมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =3.99, S.D.= 1.162) รองลงมาคือ
ประเด็นค าถามเร่ืองท่านและสมาชิกเม่ืออยู่ในทีมงานจะมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีแปลกใหม่
เสมอ ( =3.90, S.D.= 1.075) ส่วนประเด็นค าถามเร่ืองท่านและองค์กรมีการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด ( =3.86, S.D.= 0.595) 

ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังานต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซมัมิท ควีน 
จ ากดัดา้นระบบการคิดของคนในองคก์าร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.65, S.D.= 0.410) เม่ือ
พิจารณารายประเด็นค าถามเร่ืองท่านสามารถพฒันาการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ยา่งเป็นระบบส่งผล
ต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ีมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =3.73, S.D.= 0.586) รองลงมา
คือประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีการน าวสิัยทศัน์ขององคก์รไปบูรณาการใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเป็น
ระบบ ( =3.65, S.D.= 0.891) ส่วนประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีการเช่ือมโยงการปฏิบติังานท่ีผา่นมาสู่
การพฒันางานในปัจจุบนัและอนาคตส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านน้ีน้อยท่ีสุด 
( =3.61, S.D.= 0.488) 
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เม่ือพิจารณาลกัษณะส่วนบุคคลเร่ืองอายุ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุระหวา่ง 25 - 35 ปี 
เห็นว่าบริษทั ซัมมิท ควีน จ ากดัสามารถพฒันาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มากกว่าช่วงอายุอ่ืน 
( =3.85, S.D.= 0.204) โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้เป็นทีม รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุ
ระหวา่ง 36 - 45 ปี ( =3.82, S.D.= 0.246) โดยเฉพาะดา้นการเรียนรู้ของสมาชิกในองคก์ร และนอ้ย
ท่ีสุดคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุน้อยกว่า 25 ปี ( =3.67, S.D.= 0.259) โดยเฉพาะด้านการมี
วิสัยทศัน์ร่วมกนัของคนในองค์การ เม่ือพิจารณาจ าแนกตามอายุ ด้านการเรียนรู้ของสมาชิกใน
องค์กร กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุน้อยกวา่ 25 ปีเห็นว่าบริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัสามารถพฒันาให้
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ีมากกวา่ช่วงอายุอ่ืน ( =4.15, S.D.= 0.446) โดยเฉพาะประเด็น
ค าถามเร่ืองท่านมีจิตส านึกความรับผิดชอบในการท างานสู่ความส าเร็จทุกคร้ัง รองลงมาคือกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายมุากกวา่ 45 ปี ข้ึนไป ( =4.05, S.D.= 0.341) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่าน
มีจิตส านึกความรับผดิชอบในการท างานสู่ความส าเร็จทุกคร้ัง และนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วง
อายุระหวา่ง 25 - 35 ปี และช่วงอายุระหวา่ง 36 - 45 ปี ( =4.04, S.D.= 0.275 และ S.D.= 0.398 
ตามล าดบั) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีการแสดงความคิดเห็นตนเองต่อเเพื่อนร่วมงาน 
และหวัหนา้งาน ส่วนดา้นความมีสติ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุระหวา่ง 25 - 35 ปีเห็นวา่บริษทั ซมั
มิท ควีน จ ากดัสามารถพฒันาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ีมากกวา่ช่วงอายุอ่ืน ( =3.89, 
S.D.= 0.394) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านไดน้ าปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานมา
วิเคราะห์แลว้หาทางเลือกท่ีดีกว่าเดิม รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุมากกว่า 45 ปี ข้ึนไป 
( =3.80, S.D.= 0.446) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านได้น าปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะ
ปฏิบัติงานมาวิเคราะห์แล้วหาทางเลือกท่ีดีกว่าเดิม และน้อยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุ
ระหวา่ง 36 - 45 ปี ( =3.76, S.D.= 0.434) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านพยายามแสวงหาวิธีท่ี
ดีท่ีสุดมาปรับใชก้บัการท างานของท่านอยูเ่สมอ และท่านสามารถปรับวิธีคิดและวิธีการท างานให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ได ้ส่วนดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัของคนในองค์การ กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ช่วงอายุระหวา่ง 36 - 45 ปี เห็นวา่บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัสามารถพฒันาให้เป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ในดา้นน้ีมากกวา่ช่วงอายุอ่ืน ( =3.81, S.D.= 0.469) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมี
ความเขา้ใจภารกิจขององคก์ร รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุระหวา่ง 25 - 35 ปี ( =3.61, 
S.D.= 0.428) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านไดพ้ฒันาและสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ ๆ กบัผูอ่ื้น
อย่างสม ่าเสมอ และน้อยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุน้อยกว่า 25 ปี ( =3.11, S.D.= 0.592) 
โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืององค์กรมีภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจนท่ีท าให้ท่านตอ้งการร่วมบูรณาการให้
บรรลุเป้าหมายขององคก์รเพื่ออนาคตขององคก์ร ส่วนดา้นการเรียนรู้เป็นทีม กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วง
อายรุะหวา่ง 25 - 35 ปี เห็นวา่บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัสามารถพฒันาให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้
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ในดา้นน้ีมากกวา่ช่วงอายุอ่ืน ( =4.10, S.D.= 0.282) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านไดรั้บจาก
องคก์รให้มีการส่งเสริมการท างานเป็นทีมหรือกลุ่ม รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุมากกว่า 
45 ปี ข้ึนไป ( =3.97, S.D.= 0.340) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านและสมาชิกในทีมมีการตั้ง
เกณฑ์ความส าเร็จของงานร่วมกนั และนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุระหวา่ง 36 - 45 ปี 
( =3.70, S.D.= 0.592) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านไดรั้บจากองค์กรให้มีการส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีมหรือกลุ่ม ส่วนดา้นระบบการคิดของคนในองคก์าร กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุระหวา่ง 
36 - 45 ปี เห็นวา่บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัสามารถพฒันาให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ี
มากกว่าช่วงอายุอ่ืน ( =3.78, S.D.= 0.451) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีการน าวิสัยทศัน์
ขององคก์รไปบูรณาการใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุ
ระหวา่ง 25 - 35 ปี  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุมากกวา่ 45 ปี ข้ึนไป ( =3.63, S.D.= 0.365 และ 
S.D.= 0.375 ตามล าดบั) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีการเช่ือมโยงการปฏิบติังานท่ีผา่นมาสู่
การพฒันางานในปัจจุบนัและอนาคต และท่านสามารถพฒันาการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ย่างเป็น
ระบบ และน้อยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุนอ้ยกวา่ 25 ปี ( =3.44, S.D.= 0.370) โดยเฉพาะ
ประเด็นค าถามเร่ืองท่านเขา้ใจวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัเหมือนกบัส่วนอ่ืนในองคก์ร 

เม่ือพิจารณาลกัษณะส่วนบุคคลเร่ืองสถานภาพสมรส พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นโสด เห็นวา่
บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัสามารถพฒันาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มากกวา่สถานภาพสมรสอ่ืน 
( =3.81, S.D.= 0.235) โดยเฉพาะดา้นการเรียนรู้ของสมาชิกในองคก์ร รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นสมรสแลว้ ( =3.80, S.D.= 0.234) โดยเฉพาะดา้นการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์กร และน้อย
ท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นหมา้ย / หยา่ร้าง ( =3.77, S.D.= 0.235) โดยเฉพาะดา้นการมีวิสัยทศัน์
ร่วมกนัของคนในองคก์าร เม่ือพิจารณาจ าแนกตามสถานภาพสมรส ดา้นการเรียนรู้ของสมาชิกใน
องค์กร กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นหมา้ย / หย่าร้าง เห็นว่าบริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัสามารถพฒันาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านน้ีมากกว่าสถานภาพสมรสอ่ืน ( =4.13, S.D.= 0.295) โดยเฉพาะ
ประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีจิตส านึกความรับผดิชอบในการท างานสู่ความส าเร็จทุกคร้ัง รองลงมาคือ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสมรสแลว้ ( =4.09, S.D.= 0.349) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีจิตส านึก
ความรับผิดชอบในการท างานสู่ความส าเร็จทุกคร้ัง และน้อยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นโสด 
( =3.99, S.D.= 0.374) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีการแสดงความคิดเห็นตนเองต่อเเพื่อ
นร่วมงาน และหวัหนา้งาน ส่วนดา้นความมีสติ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นโสดเห็นวา่บริษทั ซมัมิท ควีน 
จ ากดัสามารถพฒันาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ีมากกว่าสถานภาพสมรสอ่ืน ( =3.85, 
S.D.= 0.476) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านไดน้ าปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานมา
วิเคราะห์แลว้หาทางเลือกท่ีดีกว่าเดิม รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นสมรสแลว้ ( =3.79, S.D.= 
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0.389) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านได้น าปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงานมา
วเิคราะห์แลว้หาทางเลือกท่ีดีกวา่เดิม และนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นหมา้ย / หยา่ร้าง ( =3.78, 
S.D.= 0.432) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านสามารถปรับวิธีคิดและวิธีการท างานให้สอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ได ้ส่วนดา้นการมีวสิัยทศัน์ร่วมกนัของคนในองคก์าร กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสมรสแลว้
เห็นว่าบริษทั ซัมมิท ควีน จ ากดัสามารถพฒันาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านน้ีมากกว่า
สถานภาพสมรสอ่ืน ( =3.61, S.D.= 0.504) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีความเขา้ใจภารกิจ
ขององคก์ร รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นโสด ( =3.59, S.D.= 0.503) โดยเฉพาะประเด็นค าถาม
เร่ืองท่านไดพ้ฒันาและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ กบัผูอ่ื้นอย่างสม ่าเสมอ และน้อยท่ีสุดคือกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นหมา้ย / หยา่ร้าง ( =3.40, S.D.= 0.592) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีโอกาส
ไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ขององคก์ร ส่วนดา้นการเรียนรู้เป็นทีม กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
หมา้ย / หยา่ร้างเห็นวา่บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัสามารถพฒันาให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในดา้น
น้ีมากกว่าสถานภาพสมรสอ่ืน ( =4.05, S.D.= 0.387) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านและ
สมาชิกเม่ืออยูใ่นทีมงานจะมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์แปลกใหม่เสมอ รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นสมรสแลว้ ( =3.91, S.D.= 0.467) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านและสมาชิกในทีมมีการ
ตั้งเกณฑ์ความส าเร็จของงานร่วมกนั และน้อยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นโสด ( =3.88, S.D.= 
0.449) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านและสมาชิกเม่ืออยู่ในทีมงานจะมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคท่ี์แปลกใหม่เสมอ ส่วนดา้นระบบการคิดของคนในองคก์าร กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นโสดเห็น
วา่บริษทั ซมัมิท ควนี จ ากดัสามารถพฒันาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ีมากกวา่สถานภาพ
สมรสอ่ืน ( =3.75, S.D.= 0.370) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีการน าวิสัยทศัน์ขององคก์ร
ไปบูรณาการใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ และท่านสามารถพฒันาการเรียนรู้ของตนเองได้
อย่างเป็นระบบ รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นสมรสแลว้ ( =3.61, S.D.= 0.428) โดยเฉพาะ
ประเด็นค าถามเร่ืองท่านสามารถพฒันาการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ย่างเป็นระบบ และนอ้ยท่ีสุดคือ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นหมา้ย / หยา่ร้าง ( =3.48, S.D.= 0.299) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีการ
เช่ือมโยงการปฏิบติังานท่ีผา่นมาสู่การพฒันางานในปัจจุบนัและอนาคต 

เม่ือพิจารณาลักษณะส่วนบุคคลเร่ืองระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีจบการศึกษา
ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี เห็นว่าบริษทั ซัมมิท ควีน จ ากัดสามารถพฒันาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้มากกว่าระดับการศึกษาอ่ืน ( =3.83, S.D.= 0.221) โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้เป็นทีม 
รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ( =3.80, S.D.= 0.230) โดยเฉพาะดา้น
การเรียนรู้ของสมาชิกในองคก์ร และนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญา
ตรี ( =3.77, S.D.= 0.273) โดยเฉพาะดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัของคนในองค์การ เม่ือพิจารณา
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จ าแนกตามระดบัการศึกษา ดา้นการเรียนรู้ของสมาชิกในองคก์ร กลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาระดบั
ต ่ากว่าปริญญาตรีเห็นว่าบริษทั ซัมมิท ควีน จ ากดัสามารถพฒันาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
ดา้นน้ีมากกว่าระดบัการศึกษาอ่ืน ( =4.09, S.D.= 0.477) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมี
จิตส านึกความรับผิดชอบในการท างานสู่ความส าเร็จทุกคร้ัง และท่านเรียนรู้หรือติดตามความรู้
ข่าวสารใหม่ ๆ ท าให้เกิดการพฒันาและทนัต่อเหตุการณ์  รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ( =4.06, S.D.= 0.364) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีจิตส านึกความ
รับผดิชอบในการท างานสู่ความส าเร็จทุกคร้ัง และนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาระดบัสูง
กวา่ปริญญาตรี ( =4.04, S.D.= 0.260) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านเรียนรู้หรือติดตามความรู้
ข่าวสารใหม่ ๆ ท าให้เกิดการพฒันาและทนัต่อเหตุการณ์ ส่วนดา้นความมีสติ กลุ่มตวัอย่างท่ีจบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีเห็นว่าบริษทั ซัมมิท ควีน จ ากดัสามารถพฒันาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ในดา้นน้ีมากกวา่ระดบัการศึกษาอ่ืน ( =3.87, S.D.= 0.390) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ือง
ท่านได้น าปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงานมาวิเคราะห์แล้วหาทางเลือกท่ีดีกว่าเดิม  
รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี ( =3.78, S.D.= 0.520) โดยเฉพาะ
ประเด็นค าถามเร่ืองท่านไดน้ าปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานมาวิเคราะห์แลว้หาทางเลือก
ท่ีดีกวา่เดิม และน้อยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอย่างท่ีจบการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี ( =3.67, S.D.= 
0.412) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านพยายามแสวงหาวิธีท่ีดีท่ีสุดมาปรับใชก้บัการท างานของ
ท่านอยู่เสมอ ส่วนด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การกลุ่มตัวอย่างท่ีจบการศึกษา
ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีเห็นวา่บริษทั ซมัมิท ควนี จ ากดัสามารถพฒันาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้
ในดา้นน้ีมากกวา่ระดบัการศึกษาอ่ืน ( =3.88, S.D.= 0.458) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมี
ความเขา้ใจภารกิจขององคก์ร  รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ( =3.54, 
S.D.= 0.455) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านไดพ้ฒันาและสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ ๆ กบัผูอ่ื้น
อยา่งสม ่าเสมอ และนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี( =3.33, S.D.= 
0.620) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืององค์กรมีภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจนท่ีท าให้ท่านตอ้งการร่วมบูรณา
การใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รเพื่ออนาคตขององคก์ร ส่วนดา้นการเรียนรู้เป็นทีมกลุ่มตวัอยา่งท่ี
จบการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีเห็นวา่บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัสามารถพฒันาให้เป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ีมากกว่าระดบัการศึกษาอ่ืน ( =4.07, S.D.= 0.444) โดยเฉพาะประเด็น
ค าถามเร่ืองท่านไดรั้บจากองค์กรให้มีการส่งเสริมการท างานเป็นทีมหรือกลุ่ม รองลงมาคือกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี ( =3.89, S.D.= 0.300) โดยเฉพาะประเด็นค าถาม
เร่ืองท่านและสมาชิกในทีมมีการตั้งเกณฑ์ความส าเร็จของงานร่วมกนั และน้อยท่ีสุดคือกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ( =3.85, S.D.= 0.476) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่าน
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ได้รับจากองค์กรให้มีการส่งเสริมการท างานเป็นทีมหรือกลุ่ม ส่วนด้านระบบการคิดของคนใน
องคก์ารกลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีเห็นวา่บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัสามารถ
พฒันาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ีมากกว่าระดบัการศึกษาอ่ืน ( =3.74, S.D.= 0.363) 
โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเป็นระบบ 
รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ( =3.69, S.D.= 0.406) โดยเฉพาะ
ประเด็นค าถามเร่ืองท่านสามารถพฒันาการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ย่างเป็นระบบ และนอ้ยท่ีสุดคือ
กลุ่มตวัอย่างท่ีจบการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี ( =3.51, S.D.= 0.416) โดยเฉพาะประเด็น
ค าถามเร่ืองท่านเขา้ใจวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัเหมือนกบัส่วนอ่ืนในองคก์ร 

เม่ือพิจารณาลกัษณะส่วนบุคคลเร่ืองรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อ
เดือนมากกวา่ 35,000 บาท ข้ึนไป เห็นวา่บริษทั ซมัมิท ควนี จ ากดัสามารถพฒันาให้เป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้มากกวา่ช่วงรายไดต่้อเดือนอ่ืน ( =3.85, S.D.= 0.222) โดยเฉพาะดา้นการเรียนรู้เป็นทีม 
รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนอยู่ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท ( =3.80, S.D.= 
0.233) โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์ และน้อยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ต่อ
เดือนนอ้ยกวา่ 15,000 บาท ( =3.77, S.D.= 0.295) โดยเฉพาะดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัของคนใน
องคก์าร เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายไดต่้อเดือนดา้นการเรียนรู้ของสมาชิกในองคก์รกลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 15,000 บาทเห็นวา่บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัสามารถพฒันาให้เป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ีมากกวา่ช่วงรายไดต่้อเดือนอ่ืน ( =4.12, S.D.= 0.528) โดยเฉพาะประเด็น
ค าถามเร่ืองท่านเรียนรู้หรือติดตามความรู้ข่าวสารใหม่ ๆ ท าให้เกิดการพฒันาและทนัต่อเหตุการณ์  
รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 25,001 – 35,000 บาท ( =4.08, S.D.= 
0.370) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านเรียนรู้หรือติดตามความรู้ข่าวสารใหม่ ๆ ท าให้เกิดการ
พฒันาและทนัต่อเหตุการณ์ และนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 15,000 – 
25,000 บาท ( =4.01, S.D.= 0.314) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีการแสดงความคิดเห็น
ตนเองต่อเเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน ส่วนดา้นความมีสติกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือนอยู่
ระหวา่ง 15,000 – 25,000 บาทเห็นวา่บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัสามารถพฒันาให้เป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ในด้านน้ีมากกว่าช่วงรายได้ต่อเดือนอ่ืน ( =3.86, S.D.= 0.322) โดยเฉพาะประเด็น
ค าถามเร่ืองท่านได้น าปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานมาวิเคราะห์แล้วหาทางเลือกท่ีดี
กวา่เดิม  รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 15,000 บาท ( =3.74, S.D.= 0.533) 
โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านไดน้ าปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานมาวิเคราะห์แลว้
หาทางเลือกท่ีดีกวา่เดิม และนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 35,000 บาท ข้ึน
ไป ( =3.69, S.D.= 0.415) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีการแลกเปล่ียนความรู้และ
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ประสบการณ์ในการท างาน ท่านพยายามแสวงหาวิธีท่ีดีท่ีสุดมาปรับใช้กบัการท างานของท่านอยู่
เสมอ และท่านสามารถปรับวธีิคิดและวธีิการท างานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ได ้ส่วนดา้นการมี
วสิัยทศัน์ร่วมกนัของคนในองคก์ารกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 35,000 บาท ข้ึนไปเห็น
วา่บริษทั ซมัมิท ควนี จ ากดัสามารถพฒันาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ีมากกวา่ช่วงรายได้
ต่อเดือนอ่ืน ( =3.87, S.D.= 0.499) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีความเขา้ใจภารกิจของ
องคก์ร  รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 25,001 – 35,000 บาท ( =3.62, 
S.D.= 0.418) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีความเขา้ใจภารกิจขององคก์ร และนอ้ยท่ีสุดคือ
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท ( =3.38, S.D.= 0.683) โดยเฉพาะประเด็น
ค าถามเร่ืององค์กรมีภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจนท่ีท าให้ท่านตอ้งการร่วมบูรณาการให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กรเพื่ออนาคตขององคก์ร ส่วนดา้นการเรียนรู้เป็นทีมกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 
35,000 บาท ข้ึนไปเห็นวา่บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัสามารถพฒันาให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ใน
ดา้นน้ีมากกว่าช่วงรายไดต่้อเดือนอ่ืน ( =4.17, S.D.= 0.399) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่าน
ไดรั้บจากองค์กรให้มีการส่งเสริมการท างานเป็นทีมหรือกลุ่ม รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้
ต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 15,000 – 25,000 บาท ( =3.89, S.D.= 0.372) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ือง
ท่านและสมาชิกในทีมมีการตั้งเกณฑ์ความส าเร็จของงานร่วมกนั และนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
รายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 25,001 – 35,000 บาท ( =3.82, S.D.= 0.513) โดยเฉพาะประเด็นค าถาม
เร่ืองท่านและสมาชิกในทีมมีการตั้งเกณฑ์ความส าเร็จของงานร่วมกนั ส่วนดา้นระบบการคิดของ
คนในองคก์ารกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 15,000 บาทเห็นวา่บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดั
สามารถพฒันาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านน้ีมากกว่าช่วงรายได้ต่อเดือนอ่ืน ( =3.80, 
S.D.= 0.384) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านสามารถพฒันาการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 15,000 – 25,000 บาท ( =3.75, 
S.D.= 0.427) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านสามารถพฒันาการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ และนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 35,000 บาท ข้ึนไป ( =3.50, S.D.= 
0.438) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านเขา้ใจวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัเหมือนกบัส่วน
อ่ืนในองคก์ร 

เม่ือพิจารณาลักษณะส่วนบุคคลเร่ืองประสบการณ์การท างานพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ประสบการณ์การท างานอยูร่ะหวา่ง 11 – 15 ปี เห็นวา่บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัสามารถพฒันาให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มากกวา่ประสบการณ์การท างานอ่ืน ( =3.86, S.D.= 0.225) โดยเฉพาะ
ด้านการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์กร รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์การท างานอยู่
ระหวา่ง 5 – 10 ปี ( =3.81, S.D.= 0.231) โดยเฉพาะดา้นการเรียนรู้ของสมาชิกในองคก์ร และนอ้ย



16 

ท่ีสุดคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์การท างานมากกว่า 15 ปี ข้ึนไป ( =3.73, S.D.= 0.200) 
โดยเฉพาะดา้นระบบการคิดของคนในองค์การ เม่ือพิจารณาจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน
ดา้นการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์กรกลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปีเห็นว่า
บริษัท ซัมมิท ควีน จ ากัดสามารถพัฒนาให้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านน้ีมากกว่า
ประสบการณ์การท างานอ่ืน ( =4.13, S.D.= 0.436) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีจิตส านึก
ความรับผดิชอบในการท างานสู่ความส าเร็จทุกคร้ัง และท่านเรียนรู้หรือติดตามความรู้ข่าวสารใหม่ 
ๆ ท าให้เกิดการพฒันาและทนัต่อเหตุการณ์  รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างาน
อยูร่ะหวา่ง 5 – 10 ปี ( =4.04, S.D.= 0.337) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีจิตส านึกความ
รับผิดชอบในการท างานสู่ความส าเร็จทุกคร้ัง และน้อยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การ
ท างานมากกวา่ 15 ปี ข้ึนไป ( =3.99, S.D.= 0.279) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านเรียนรู้หรือ
ติดตามความรู้ข่าวสารใหม่ ๆ ท าให้เกิดการพฒันาและทนัต่อเหตุการณ์ ส่วนดา้นความมีสติกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างานอยูร่ะหวา่ง 5 – 10 ปีเห็นวา่บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัสามารถ
พฒันาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ีมากกว่าประสบการณ์การท างานอ่ืน ( =3.92, S.D.= 
0.404) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านได้น าปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงานมา
วิเคราะห์แลว้หาทางเลือกท่ีดีกว่าเดิม  รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์การท างานอยู่
ระหวา่ง 11 – 15 ปี ( =3.78, S.D.= 0.398) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านไดน้ าปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานมาวเิคราะห์แลว้หาทางเลือกท่ีดีกวา่เดิม และนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ประสบการณ์การท างานมากกวา่ 15 ปี ข้ึนไป ( =3.63, S.D.= 0.485) โดยเฉพาะประเด็นค าถาม
เร่ืองท่านพยายามแสวงหาวิธีท่ีดีท่ีสุดมาปรับใช้กบัการท างานของท่านอยู่เสมอ ส่วนด้านการมี
วิสัยทศัน์ร่วมกนัของคนในองคก์ารกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างานอยูร่ะหวา่ง 11 – 15 ปี
เห็นว่าบริษทั ซัมมิท ควีน จ ากดัสามารถพฒันาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านน้ีมากกว่า
ประสบการณ์การท างานอ่ืน ( =3.99, S.D.= 0.356) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีความ
เขา้ใจภารกิจขององคก์ร  รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 15 ปี ข้ึนไป 
( =3.52, S.D.= 0.370) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืององค์กรมีภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจนท่ีท าให้ท่าน
ตอ้งการร่วมบูรณาการให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเพื่ออนาคตขององค์กร และน้อยท่ีสุดคือกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี ( =3.36, S.D.= 0.572) โดยเฉพาะประเด็นค าถาม
เร่ืององคก์รมีภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจนท่ีท าให้ท่านตอ้งการร่วมบูรณาการให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร
เพื่ออนาคตขององคก์ร ส่วนดา้นการเรียนรู้เป็นทีมกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 
15 ปี ข้ึนไปเห็นวา่บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัสามารถพฒันาให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ี
มากกว่าประสบการณ์การท างานอ่ืน ( =4.01, S.D.= 0.358) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่าน
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และสมาชิกในทีมมีการตั้ งเกณฑ์ความส าเร็จของงานร่วมกัน รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี ( =3.94, S.D.= 0.345) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านและ
สมาชิกในทีมมีการตั้งเกณฑ์ความส าเร็จของงานร่วมกัน และน้อยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ประสบการณ์การท างานอยูร่ะหวา่ง 5 – 10 ปี ( =3.84, S.D.= 0.485) โดยเฉพาะประเด็นค าถาม
เร่ืองท่านไดรั้บจากองคก์รให้มีการส่งเสริมการท างานเป็นทีมหรือกลุ่ม ส่วนดา้นระบบการคิดของ
คนในองคก์ารกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างานอยูร่ะหวา่ง 5 – 10 ปีเห็นว่าบริษทั ซมัมิท 
ควีน จ ากดัสามารถพฒันาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ีมากกว่าประสบการณ์การท างาน
อ่ืน ( =3.73, S.D.= 0.363) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีการน าวิสัยทศัน์ขององค์กรไป
บูรณาการใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างาน
ไม่เกิน 5 ปี ( =3.68, S.D.= 0.449) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านสามารถพฒันาการเรียนรู้
ของตนเองไดอ้ยา่งเป็นระบบ และนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 15 
ปี ข้ึนไป ( =3.50, S.D.= 0.403) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีการน าวิสัยทศัน์ขององคก์ร
ไปบูรณาการใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นของพนักงานต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของ บริษัท ซัมมิท ควนี จ ากดั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัโดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทุก ๆ ดา้น คือ ดา้นการเรียนรู้ของสมาชิกในองคก์ร ดา้นความมี
สติ ดา้นการมีวสิัยทศัน์ร่วมกนัของคนในองคก์าร ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม และดา้นระบบการคิดของ
คนในองคก์าร เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 

การทดสอบสมมติฐานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัดา้นการเรียนรู้ของสมาชิกในองคก์ร แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีจิตส านึกความรับผิดชอบในการ
ท างานสู่ความส าเร็จทุกคร้ัง ท่านเรียนรู้หรือติดตามความรู้ข่าวสารใหม่ ๆ ท าให้เกิดการพฒันาและ
ทนัต่อเหตุการณ์ และท่านมีการยอมรับในเหตุผล หรือความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ส่วนดา้น
ความมีสติพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัดา้นความมีสติ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะ
ประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการท างาน ส าหรับดา้นการมี
วิสัยทศัน์ร่วมกนัของคนในองค์การพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัของคนในองคก์าร 
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แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านได้พฒันาและ
สร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ กับผูอ่ื้นอย่างสม ่าเสมอ ท่านมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทศัน์ขององคก์ร และองคก์รมีภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจนท่ีท าให้ท่านตอ้งการร่วมบูรณาการให้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์รเพื่ออนาคตขององค์กร ส่วนดา้นการเรียนรู้เป็นทีมพบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ
ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัดา้นการเรียนรู้
เป็นทีม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านไดรั้บจาก
องค์กรให้มีการส่งเสริมการท างานเป็นทีมหรือกลุ่ม และท่านและสมาชิกเม่ืออยู่ในทีมงานจะมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์แปลกใหม่เสมอ ส าหรับดา้นระบบการคิดของคนในองคก์ารพบวา่กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซัมมิท ควีน 
จ ากดัดา้นระบบการคิดของคนในองคก์าร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะ
ประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีการน าวิสัยทศัน์ขององค์กรไปบูรณาการใช้ในการปฏิบติังานอย่างเป็น
ระบบ  และท่านสามารถพฒันาการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ยา่งเป็นระบบ  

การทดสอบสมมติฐานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซัมมิท ควีน จ ากัดโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่พิจารณารายด้าน 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะด้านการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัของคนใน
องคก์าร ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม และดา้นระบบการคิดของคนในองคก์าร 

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซัมมิท ควีน จ ากดัโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่พิจารณาราย
ดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นระบบการคิดของคนในองคก์าร 

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซัมมิท ควีน จ ากดัโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่พิจารณารายดา้น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นความมีสติ ดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัของ
คนในองคก์าร ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม และดา้นระบบการคิดของคนในองคก์าร 

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซัมมิท ควีน จ ากดัโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่พิจารณารายดา้น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นความมีสติ ดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัของ
คนในองคก์าร ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม และดา้นระบบการคิดของคนในองคก์าร 

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บริษัท ซัมมิท ควีน จ ากัดโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่
พิจารณารายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นความมีสติ ดา้นการมี
วสิัยทศัน์ร่วมกนัของคนในองคก์าร และดา้นระบบการคิดของคนในองคก์าร 
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อภิปรายผล 
จากการวิจยัอภิปรายได้ว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนักงานต่อการเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ของ บริษทั ซมัมิท ควนี จ ากดัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นกลุ่มตวัอยา่ง
เห็นวา่บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัสามารถพฒันาให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในดา้นการเรียนรู้ของ
สมาชิกในองค์กรมากกว่าดา้นอ่ืนโดยเฉพาะเร่ืองท่านมีจิตส านึกความรับผิดชอบในการท างานสู่
ความส าเร็จทุกคร้ัง รองลงมาคือดา้นการเรียนรู้เป็นทีมโดยเฉพาะเร่ืองท่านและสมาชิกในทีมมีการ
ตั้งเกณฑ์ความส าเร็จของงานร่วมกัน ด้านความมีสติโดยเฉพาะเร่ืองท่านได้น าปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานมาวิเคราะห์แล้วหาทางเลือกท่ีดีกว่าเดิม ด้านระบบการคิดของคนใน
องค์การโดยเฉพาะเร่ืองท่านสามารถพฒันาการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ย่างเป็นระบบ และน้อยท่ีสุด
คือดา้นการมีวสิัยทศัน์ร่วมกนัของคนในองคก์าร โดยเฉพาะเร่ืองท่านมีโอกาสไดมี้ส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทศัน์ขององคก์รส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้นอ้ยท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น
พบวา่ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังานต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซัมมิท ควีน 
จ ากดัดา้นการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็น
ค าถามเร่ืองท่านมีจิตส านึกความรับผิดชอบในการท างานสู่ความส าเร็จทุกคร้ังส่งผลต่อการเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ีมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองท่านเรียนรู้
หรือติดตามความรู้ข่าวสารใหม่ ๆ ท าให้เกิดการพฒันาและทนัต่อเหตุการณ์ ส่วนประเด็นค าถาม
เร่ืองท่านมีการแสดงความคิดเห็นตนเองต่อเเพื่อนร่วมงาน และหวัหนา้งานส่งผลต่อการเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด ส่วนค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังานต่อการเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ของ บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัดา้นความมีสติ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย
ประเด็นค าถามเร่ืองท่านไดน้ าปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานมาวิเคราะห์แลว้หาทางเลือก
ท่ีดีกว่าเดิมส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านน้ีมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือ
ประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการท างาน ส่วนประเด็น
ค าถามเร่ืองท่านสามารถปรับวิธีคิดและวิธีการท างานให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ไดส่้งผลต่อการ
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด ส าหรับค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังานต่อการเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัของคนในองคก์าร 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามเร่ืองท่านได้พฒันาและสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ ๆ กบัผูอ่ื้นอย่างสม ่าเสมอส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านน้ีมากกว่า
ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีความเขา้ใจภารกิจขององค์กร ส่วนประเด็น
ค าถามเร่ืองท่านมีโอกาสไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ขององคก์รส่งผลต่อการเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ีน้อยท่ีสุด  ส่วนค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังานต่อการเป็นองค์กรแห่ง
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การเรียนรู้ของ บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัดา้นการเรียนรู้เป็นทีม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายประเด็นค าถามเร่ืองท่านและสมาชิกในทีมมีการตั้งเกณฑ์ความส าเร็จของงานร่วมกนั
ส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ีมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือประเด็นค าถาม
เร่ืองท่านและสมาชิกเม่ืออยูใ่นทีมงานจะมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์แปลกใหม่เสมอ ส่วนประเด็น
ค าถามเร่ืองท่านและองคก์รมีการบริหารงานอยา่งเป็นระบบส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้
ในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด ส าหรับค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังานต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัดา้นระบบการคิดของคนในองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายประเด็นค าถามเร่ืองท่านสามารถพฒันาการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ยา่งเป็นระบบส่งผล
ต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ีมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ือง
ท่านมีการน าวิสัยทศัน์ขององคก์รไปบูรณาการใชใ้นการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ ส่วนประเด็น
ค าถามเร่ืองท่านมีการเช่ือมโยงการปฏิบติังานท่ีผา่นมาสู่การพฒันางานในปัจจุบนัและอนาคตส่งผล
ต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด  

จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัโดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทุก ๆ ดา้น คือ ดา้นการเรียนรู้ของสมาชิกในองคก์ร ดา้นความมี
สติ ดา้นการมีวสิัยทศัน์ร่วมกนัของคนในองคก์าร ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม และดา้นระบบการคิดของ
คนในองคก์าร  

การทดสอบสมมติฐานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซัมมิท ควีน จ ากัดโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่พิจารณารายด้าน 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะด้านการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัของคนใน
องคก์าร ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม และดา้นระบบการคิดของคนในองคก์าร 

การทดสอบสมมติฐานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซมัมิท ควนี จ ากดัโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่พิจารณาราย
ดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นระบบการคิดของคนในองคก์าร 

การทดสอบสมมติฐานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือนต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซัมมิท ควีน จ ากัดโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนั แต่พิจารณารายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นความมี
สติ ดา้นการมีวสิัยทศัน์ร่วมกนัของคนในองคก์าร ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม และดา้นระบบการคิดของ
คนในองคก์าร 
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การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ซัมมิท ควีน จ ากดัโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
แต่พิจารณารายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นความมีสติ ดา้นการ
มีวสิัยทศัน์ร่วมกนัของคนในองคก์าร และดา้นระบบการคิดของคนในองคก์าร 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ดา้นการเรียนรู้ของสมาชิกในองคก์ร ผูบ้ริหารของบริษทั ซมัมิท ควนี จ ากดัตอ้งส่งเสริม

การท างานท่ีก่อใหเ้กิด การเรียนรู้ของบุคลากรจะเป็นจุดเร่ิมตน้ คนในองคก์รจะตอ้งให้ความส าคญั
กบัการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบติั และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองไปตลอดชีวิต (Lifelong learning) เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพของตนเองอยูเ่สมอ  

2. ด้านความมีสติ ผู ้บริหารของบริษัท ซัมมิท ควีน จ ากัดต้องส่งเสริมการท างานท่ี
ก่อให้เกิดแบบแผนทางความคิด ความเช่ือ ทศันคติ แสดงถึงวุฒิภาวะ (Emotional quotient, EQ) ท่ี
ไดจ้ากการสั่งสมประสบการณ์กลายเป็นกรอบความคิดท่ีทาให้บุคคลนั้น ๆ มีความสามารถในการ
ท าความเขา้ใจ วนิิจฉยั ตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

3. ดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัของคนในองคก์าร ผูบ้ริหารของบริษทั ซัมมิท ควีน จ ากดั
ตอ้งส่งเสริมการท างานท่ีก่อใหเ้กิด การสร้างทศันคติร่วมของคนในองคก์ร ให้สามารถมองเห็นภาพ
และมีความตอ้งการท่ีจะมุ่งไปในทิศทางเดียวกนั  

4. ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม ผูบ้ริหารของบริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัตอ้งส่งเสริมการท างานท่ี
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกในลกัษณะกลุ่มหรือทีมงานเป็นเป้าหมายส าคญัท่ีจะตอ้งท า
ใหเ้กิดข้ึนเพื่อใหมี้การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กนัอยา่งสม ่าเสมอ  

5. ดา้นระบบการคิดของคนในองคก์าร ผูบ้ริหารของบริษทั ซมัมิท ควีน จ ากดัตอ้งส่งเสริม
การท างานท่ีคนในองคก์รมีความสามารถท่ีจะเช่ือมโยงส่ิงต่าง ๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพนัธ์กนั
เป็นระบบโดยรวม (Total system) ไดอ้ยา่งเขา้ใจ แลว้สามารถมองเห็นระบบยอ่ย (Subsystem) ท่ีจะ
น าไปวางแผนและด าเนินการท าส่วนยอ่ย ๆ นั้นใหเ้สร็จทีละส่วน 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของพนักงานต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ 
บริษทั ซัมมิท ควีน จ ากดัควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผูบ้ริหารกับพนักงานปฏิบติัการ  
เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดรั้บมาใชใ้นการพฒันาการท างานต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของพนกังาน 
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3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 
บริษทั ซัมมิท ควีน จ ากดัเพื่อน าขอ้มูลมาใช้ในการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังานต่อไป 

4. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองความคาดหวงัจากการท างานของพนกังานบริษทั ซมัมิท 
ควนี จ ากดัเพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาปรับปรุงการท างานของพนกังานต่อไป 

 


