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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา การจัดการความรู้และบรรยากาศองค์การที่มีความสัมพันธ์ต่อการ  
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทหลั กทรัพย์  ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ พนักงานในบริษัทฯ จ านวน 257 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ค่ าร้ อยละ  ค่ า เฉลี่ ย  ค่ า เบี่ ย งเบ นมาตรฐาน  การทดสอบ ค่ าที  ก ารวิ เค ราะห์ ค่ าความแป รปรวน ทางเดี ย วและ 
การวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1.พนักงานท่ีมีเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการมีแบบแผนความคิดและด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 2.พนักงานท่ีมีอายุ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการท างานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้แตกต่าง
กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 3.พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกันแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 4.พนักงานที่ระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการมีแบบแผนความคิด ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบแตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 5.การจัดการความรู้ ได้แก่ กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการ
จัดเก็บและการเรียกใช้ และกระบวนการถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์ความรู้ มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
โดยรวมอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 6.บรรยากาศองค์การ ได้แก่ ความยืดหยุ่น ความรู้สึกรับผิดชอบ 
ระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของการให้รางวัล ความชัดเจน และระดับความผูกพันต่อทีมงานมีความสัมพันธ์
กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับสูงและปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ: องค์การแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ บรรยากาศองค์การ 
 

ABSTRACT 
 
 The purpose of this research study is to examine knowledge management and organizational climate 
related to organizational learning among employees in Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited. A 
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sample of 257 cases were selected from among employees of Phillip Securities. The data were collected 
using the survey method with a printed questionnaire. The data was analyzed using percentage, mean, 
standard deviation, t-test, One-Way ANOVA and Simple Correlation Analysis. The findings revealed that the 
majority of a sample were male, aged 21-30, with a Bachelor’s degree or equivalent and single. Their position 
was at an operational level with average income per month of 35,001-45,000 and worked in the company for 
4 to 6 years. The opinion levels of the respondents found that knowledge management and organizational 
climate related to organizational learning. The results were high and consistent at a 0.01 level of statistical 
significance. The results of this research were as follows: (1) employees of different genders differed in terms 
of organizational learning, systems thinking, and team learning at a 0.05 level of statistical significance;                 
(2) employees with different ages, income and duration of work time were different for organizational learning 
at a statistically significant level of 0.05; (3) employees  of a different status were different for organizational 
learning in terms of building shared vision at a statistically significant level of 0.05; (4) employees with 
different positions had different levels for organizational learning for systems thinking and team learning and 
systems thinking at a statistically significant level of 0.05; (5) knowledge management was related to 
organizational learning at a statistically significant level of 0.01; and (6) the organizational climate was related 
to organizational learning at a statistically significant level of 0.01. 
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บทน า 
 ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมักส่งผลต่อองค์การในทิศทางใดทิศทาง
หนึ่งเสมอ ประกอบกับการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความรุนแรง ท าให้องค์การในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
จ าเป็นที่จะต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันการมองหาแนวทางหรือโอกาส          
เพื่อก าหนดทิศทางส าหรับการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ ถือเป็นสิ่งที่องค์การควรให้ความส าคัญ ซึ่งปัจจัยพื้นฐานท่ีท าให้เกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขัน คือ องค์การต้องพยายามสร้างความรู้ (Knowledge) ผ่านการเรียนรู้ (Learning) ในเรื่องราวต่าง ๆ  
และน าความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาจนเกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Organizational Learning) เพื่อการด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 แนวคิดการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Organizational Learning) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นเครื่องมือ          
ที่ช่วยให้องค์การอยู่รอดและสร้างความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการด าเนินธุรกิจ โดย Senge (1990) กล่าวถึงองค์การแห่งการ
เรียนรู้ คือ องค์การที่สมาชิกได้มีการขยายขอบเขตความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากระดั บบุคคล ระดับกลุ่ม            
ไปจนถึงระดับองค์การ เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์การที่มีรูปแบบความคิดใหม่ๆ พร้อมกับมีการเรียนรู้ถึงวิธีในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
และเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งองค์การ ซึ่งการที่จะสร้างให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้องค์การต้องสร้างวินัยโดยอาศัยหลัก 5 ประการ คือ 
ความรอบรู้แห่งตน การมีแบบแผนความคิด มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การมีรูปแบบวิธีคิดอย่างเป็นระบบ ดังน้ัน
การน าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการท างานย่อมท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงได้เปรียบกว่าองค์การที่เรียนรู้ได้ช้ากว่า 
 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรที่เช่ียวชาญ (Knowledge Worker) จึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะบุคลากรที่เช่ียวชาญ
แสดงออกถึงความฉลาด มีทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ความรู้เชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานท าให้องค์การมีความรู้               
ที่จ าเป็นและส าคัญสะสมอยู่ในองค์การมากขึ้น (Hislop, 2009) ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ เจษฎา นกน้อย และคณะ 
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(2552) กล่าวว่า การบริหารองค์การยุคใหม่เป็นยุคที่มุ่งเน้นการพัฒนาไปที่ทรัพยากรบุคคลโดยองค์กรยุคใหม่จะมีการสร้าง
ฐานความรู้ต่าง ๆ รวมถึงการสร้างทุนทางปัญญา เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ส่งผลให้ทรัพยากรบุคคลในยุคต่อจากนี้จ าเป็น
จะ ต้ อ งมี ทั้ งค วาม ส าม า รถ  (Ability) ค วาม เช่ี ย วช าญ  (Competence) แ ล ะ ค วาม เป็ น มื อ อ า ชี พ  (Professional)  
อย่างแท้จริง โดยจะต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skills) อย่างต่อเนื่องด้วย
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) เพื่อน าพาตนเองและองค์การไปสู่การมีความสามารถทางการแข่งขัน 
 การน าแนวคิดจัดการความรู้มาใช้กับองค์การจะท าให้บุคลากรสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นและมีความต่อเนื่อง สอดคล้องกับ 
บุญดี บุญญากิจ  สมเจตน์ อิงคธีรวัฒน์  และนงลักษณ์ ประสพสุขโชคชัย (2547) อธิบายว่าการจัดการความรู้ที่ดี จะต้องมี
กระบวนการที่มีระบบในการค้นหา สร้าง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ ถ่ายทอด แบ่งปันและใช้ความรู้ องค์ประกอบท่ีส าคัญของการ
จัดการความรู้คือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการความรู้ โดย “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้
และเป็นผู้น าเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่วน “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้คนสามารถจัดเก็บ แลกเปลี่ยนและค้นหา 
รวมทั้งน าความรู้ไปใช้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ในส่วนของ “กระบวนการจัดการความรู้” คือ การบริหารจัดการความรู้ที่ได้รับ
มาถ่ายทอดไปให้กับผู้ที่ต้องการใช้งานเพื่อน าไปสร้างนวัตกรรมหรือปรับปรุงการท างาน โดยที่องค์ประกอบทั้งสามส่วนนี้จะต้อง
เชื่อมโยงและใช้ร่วมกันอย่างสมดุล 
 นอกจากนี้บรรยากาศองค์การยังเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบส าคัญที่มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์ก ารแห่งการเรียนรู้
เพราะเป็นสิ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์การซึ่งบุคคลในองค์การสามารถรับรู้ได้ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดย Brown (1980) กล่าวว่าบรรยากาศองค์การ คือตัวช่วยในการวางรูปแบบความคาดหวังของสมาชิกภายในองค์การ
และยังเป็นตัวก าหนดทัศนคติที่ดี รวมถึงความพึงพอใจที่จะอยู่กับองค์การของสมาชิก อ้างอิงจาก Hunter (2007) กล่าวไว้ว่า 
บรรยากาศขององค์การมีส่วนส าคัญที่จะท าเกิดการพัฒนาองค์การและยังช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของแต่ละองค์การ
สามารถรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์การได้นานยิ่งขึ้น กล่าวคือ ต้องมีการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การให้รางวัลต่อผลงาน 
ความยืดหยุ่น การจัดการความเสี่ยง และการมีส่วนร่วมในการบูรณาการองค์การ 
 กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป เริ่มก่อตั้งที่ประเทศสิงค์โปร์เมื่อปี พ.ศ. 2518 และเริ่มขยายเครือข่ายธุรกิจหลักทรัพย์     
มายังประเทศไทย โดยเริ่มด าเนินกิจการธุรกิจหลักทรัพย์ โดยใช้ช่ือว่า “บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)”  
ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2540 มาจนถึงปัจจุบัน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านซื้อขายหลักทรัพย์ที่ครบวงจร 
รวมถึงเป็นแหล่งความรู้ทีส่ามารถให้ผู้ลงทุนเข้ามาศึกษาในเรื่องการลงทุน  
 ณ ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ได้ประสบกับปัญหาการลาออกของพนักงานที่มี
อัตราสูง (Turnovers) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์การ โดย Gilmer (1971, p. 265) ได้กล่าวไว้ว่า การลาออกจากองค์การของ
พนักงานถือเป็นภาระและต้นทุนของบริษัทเนื่องจากบริษัทได้ลงทุนในการพัฒนาบุคคลนั้นขึ้นมาและท างานมาระยะเวลาหนึ่งซึ่ง
การลาออกก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายมากกว่าจะได้รับผลงานเป็นการตอบแทนจากบุคคลนั้น แม้ว่าในทุกองค์การจะมีการเข้าและออกของ
พนักงานหมุนเวียนกันไปเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้ามีอัตราการลาออกจากงานที่ถี่มากเกินไป สามารถเป็นตัวบ่งบอกภาวการณ์สูญเปล่า
ในแง่ของการลงทุนเพราะความรู้และความช านาญที่ได้รับระหว่างปฏิบัติงานจะสูญหายไปเมื่อบุคคลนั้น ๆ ลาออก ท าให้เกิดปัญหา
เรื่องความไม่ต่อเนื่องของการท างานตามมา อีกทั้งยังส่งผลให้หัวหน้างานได้รับภาระในการสอนและฝึกงานให้กับพนักงานใหม่          
ซึ่งท าให้ประสิทธิภาพขององค์การลดน้อยลง 
 จากความส าคัญและความเป็นมาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าแนวคิดด้านการจัดการความรู้สามารถน ามาสร้างโอกาส
ในการพัฒนาองค์การให้ดีขึ้น โดยสามารถน าแนวคิดดังกล่าวมาเสริมหรือเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดผ่านการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับ
รูปแบบขององค์การควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์บรรยากาศองค์การให้น่าอยู่ ซึ่งผู้บริหารสามารถน าผลการศึกษานี้มาช่วยในเรื่อง
ของการก าหนดทิศทางหรือแนวทางในการสร้างกลยุทธ์เพื่อผลักดันองค์การให้ก้าวเดินไปด้วยความเข้มแข็ง และสร้างการจัดการ           
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ที่เป็นระบบที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหา ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจเพื่อเป็น
รากฐานในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่ อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์  อันได้แก่  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน              

รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ แตกต่างกัน 

2. เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ในองค์การ ที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท
หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

3. เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การ ที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทหลั กทรัพย์           
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. พนักงานที่มีปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับต าแหน่งงาน รายได้

ต่อเดือน และระยะเวลาในการท างานที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ แตกต่างกัน 

2. การจัดการความรู้ ที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป            
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

3. บรรยากาศองค์การ ที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) โดยศึกษาการตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับต าแหน่งาน รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้และบรรยากาศองค์การที่มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ Marquardt (1996) ให้แนวความคิดการใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์              
มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1.กระบวนการแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) สามารถค้นหาความรู้ได้จากทั้งภายในและภายนอก
องค์การ 2.กระบวนการสร้างความรู้ (Knowledge Creation) จะเกี่ยวข้องกับประเภทความรู้ที่พบเห็นได้อย่างชัดเจน (Explicit 
Knowledge) และความรู้ซ่อนเร้น (Tactics Knowledge) 3.กระบวนการจัดเก็บและการเรียกใช้ความรู้ (Knowledge Storage 
And Retrieval) เกี่ยวข้องกับกระบวนการด้านเทคนิค เช่น การบันทึกฐานความรู้ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคน เช่น ความ
ทรงจ าส่วนบุคคลและการสร้างความสัมพันธ์ ตลอดจนการจัดเก็บความรู้ โดยการจัดเก็บนั้นต้องมีระบบที่สามารถค้นหาเรียกใช้
และส่งมอบความรู้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 4.กระบวนการถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์ความรู้ (Knowledge Transfer and 
Utilization) เกี่ยวข้องกับสารสนเทศความรู้ที่มีการขับเคลื่อนทางกลไกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการกระจ่ายข้อมูลไปอย่างรวดเร็ว 
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 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ แมคเคลแลนด์ และคณะ (McClelland et al, 1995 as cited in 
Goleman, 2000, p. 81) โดยใช้องค์ประกอบของ Litwin & Stringer กล่าวว่าบรรยากาศท่ีมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมการท างาน
ขององค์การ 6 ด้าน ได้แก่ 1.ความยืดหยุ่น (Flexibility) คือ สมาชิกในองค์การรู้สึกมีอิสระในการคิดและไม่ต้องยึดติดกับระเบียบ
แบบแผน 2.ความรู้สึกรับผิดชอบ (Responsibility) ของสมาชิกที่มีต่อองค์การโดยสมาชิกรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่ตนเองมีต่อ
องค์การ 3.ระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) ที่สมาชิกก าหนดขึ้น ความรู้สึกเกี่ยวกับความถูกต้องของการให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 4.ความเหมาะสมของการให้รางวัล (Rewards) สมาชิกรับรู้การได้รับสิ่งตอบแทนจากผลการ
ปฏิบัติงานว่าเหมาะสมเพียงใด 5.ความชัดเจน (Clarity) สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับพันธกิจและค่านิยมขององค์การจากการสื่อสาร
ของผู้บริหารองค์การอย่างไร 6.ระดับความผูกพันต่อทีมงาน (Team Commitment) การมีเป้าหมายร่วมกันของสมาชิก มีความ
ผูกพันกันภายในทีม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ Senge (1990) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งกล่าวถึงแนวทางการพัฒนา
องค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 1. ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) คือ การเป็นผู้มีความกระตือรือร้น สนใจและใฝ่หาที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อเพิ่มศักยภาพของตน 2.การมีแบบแผนความคิด (Mental Model) คือ รูปแบบทางความคิดที่
เหมาะสมมีความเข้าเกี่ยวกับงานท่ีท าและสามารถท่ีจะพัฒนาความคิด ก้าวทันการเปลี่ยนแลงของยุคสมัย 3.การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
(Shared Vision) คือ การมีส่วนร่วมในการสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การ มีการรับรู้และเข้าใจในวิสัยทัศน์ขององค์กรเพื่อน าพา
องค์การไปสู่เป้าหมายในที่สุด 4.การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) คือ การที่สมาชิกในทีมมีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
ร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ภายใต้การประสานงานร่วมกัน  
5.การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) คือ การมองเห็นภาพและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ แบบองค์รวม มีทัศนวิสัยการ
มองผลของงานอย่างเป็นระบบ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 
 1. ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีจ านวนพนักงาน
ทั้งสิ้น 558 คน (สอบถามข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 
 2. การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ที่ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 (Yamane, 1973)           
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 257 คน โดยขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จะมี 2 ขั้นตอน คือ (1) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (2) 
การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกตามสัดส่วนของจ านวนพนักงานในแต่ละฝ่ายงาน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช้ในการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์            
การจัดการความรู้ และบรรยากาศองค์การที่มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ขอบเขตของแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
แบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ และส่วนที่ 4 แบบสอบถามการเป็นองค์การ         
แห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้สถิติดังนี้ (1) ค่าความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้อธิบายลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
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การศึกษา สถานภาพ ระดับต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน (2) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ได้แก่ กระบวนการแสวงหาความรู้ 
กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการจัดเก็บและการเรียกใช้ความรู้ และกระบวนการถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์ความรู้ และ
อธิบายเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ ได้แก่ ความยืดหยุ่น ความรู้สึกรับผิดชอบ ระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของ
การให้รางวัล ความชัดเจน และระดับความผูกพันต่อทีมงาน 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เป็นการทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้สถิติ 
Independent sample t-test, One-way analysis of variance และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) (กัลยา 
วานิชย์บัญชา, 2558) ดังนี ้
     2.1 สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และ
ระยะเวลาในการท างานท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ แตกต่างกัน จะท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ One-Way Analysis of Variance และสถิติ 
Independent t-test 
     2.2 สมมติฐานที่ 2 การจัดการความรู้ที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท
หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson 
Correlation) 
     2.3 สมมติฐานที่ 3 บรรยากาศองค์การที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท
หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson 
Correlation) 
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ พบว่า (1) เพศ  
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.75 และล าดับถัดมาเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 48.25 (2) อายุ ส่วนใหญ่อายุ 21-30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 45.53 (3) ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นผู้มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 64.20               
(4) สถานภาพ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 71.98 (5) ระดับต าแหน่งงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปฏิบัติการ (6) รายได้
ต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 35,001-45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.46 (7) ระยะเวลาในการท างาน ส่วนใหญ่มีระยะเวลา
ในการท างาน 4-6 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.96 
 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ จากการวิเคราะห์การจัดการความรู้โดยรวม พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 3.89, S.D. = 0.52) เมื่อท าการพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พนักงานมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการความรู้ 

การจัดการความรู้ 
 

S.D. แปลผล อันดับ 

ด้านกระบวนการแสวงหาความรู้ 4.17 0.53 ด ี 1 
ด้านกระบวนการสร้างความรู้ 3.77 0.65 ด ี 3 
ด้านกระบวนการจัดเก็บและการเรียกใช้ความรู้ 3.75 0.68 ด ี 4 
ด้านกระบวนการถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์ความรู้ 3.87 0.65 ด ี 2 

การจัดการความรู้โดยรวม 3.89 0.52 ดี  

 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ จากการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การโดยรวม พนักงานท่ีตอบแบบสอบถาม

มีความคิดเห็นต่ออยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 3.82, S.D. = 0.58) เมื่อท าการพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พนักงานมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของบรรยากาศองค์การ 

บรรยากาศองค์การ 
 

S.D. แปลผล อันดับ 

ด้านความยืดหยุ่น 3.91 0.65 ด ี 3 
ดา้นความรู้สึกรับผิดชอบ 4.00 0.62 ด ี 2 
ด้านระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3.77 0.65 ด ี 4 
ด้านความเหมาะสมของการให้รางวัล 3.51 0.81 ด ี 6 
ด้านความชัดเจน 3.69 0.70 ด ี 5 
ด้านระดับความผูกพันต่อทีมงาน 4.06 0.63 ด ี 1 

บรรยากาศองค์การโดยรวม 3.82 0.58 ดี  
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 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การวิเคราะห์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวม พนักงาน

ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 3.77, S.D. = 0.59) เมื่อท าการพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

S.D. แปลผล อันดับ 

ด้านความรอบรู้แห่งตน 3.82 0.64 ด ี 2 
ด้านการมีแบบแผนความคิด 3.79 0.60 ด ี 3 
ดา้นการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3.55 0.83 ด ี 5 
ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 3.89 0.61 ด ี 1 
ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 3.78 0.64 ด ี 4 

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวม 3.77 0.59 ดี  

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 สมมติฐานที่  1: พนักงานที่มีปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ  
ระดับต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน แตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ แตกต่างกัน สามารถสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. เพศ พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกแตกต่างกัน ในด้านการมีแบบแผนความคิดและด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยพนักงาน  
เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยมากกว่าพนักงานเพศชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารยา               
บวรพาณิชย์ (2553) ที่ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อายุ
การท างานมีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแตกต่างกัน  ทั้งนี้พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกแตกต่างกัน  
ในด้านความรอบรู้แห่งตน ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และด้านการคิดอย่างเป็นระบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05             
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์ พิชิตนิติกร (2548) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
กรณีศึกษาบริษัท ฟาร์มาไลน์ จ ากัด พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน              
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน 
 2. อายุ พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน โดยพนักงานที่มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านความรอบรู้แห่งตน มากกว่าพนักงานที่มีอายุระหว่าง          
41 – 50 ปี และพนักงานท่ีมีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการมีแบบแผนความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้ านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และ          
ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ มากกว่าพนักงานที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารยา 
บวรพาณิชย์ (2553) ได้ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการ
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เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้             
อายุการท างานมีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแตกต่างกัน 
 3. ระดับการศึกษา พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน            
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านความรอบรู้แห่งตน ด้านการมีแบบแผนความคิด ด้านการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วิโรจน์ พิ ชิตนิติกร (2548) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาบริษัท  
ฟาร์มาไลน์ จ ากัด พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน แตกต่างกัน มีระดับ          
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน 
 4. สถานภาพ พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ 
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยพบว่าพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน 
มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่มี
สถานภาพโสด/แยกกันอยู่/หม้าย/หย่าร้าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย พิณสวัน ปัญญามาก 
(2543) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ศักยภาพในการพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของหน่วยธุรกิจและหน่วยปฏิบัติการไฟฟ้า           
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่าลักษะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลท าให้การรับรู้ในองค์ประกอบในการพัฒนาไปสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้พนักงานที่มีสถานสภาพแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน ในด้านความรอบรู้แห่งตน ด้านการมีแบบแผนความคิด 
ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศิริเพ็ญ พิทักษ์วรรัตน (2546) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา บริษัท แซทเทิลไลท์ มีเดีย อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กับลักษณะส่วนบุคคล จ าแนก          
ตามเพศ สถานภาพ และอายุการท างานพบว่าไม่แตกต่างกัน 
 5. ระดับต าแหน่งงาน พนักงานที่มีระดับต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันในด้านการมีแบบแผนความคิดด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดยพนักงานที่มีต าแหน่งงานระดับบังคับบัญชา มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่มีต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการและ         
ระดับจัดการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุช อนิวรรตน์ (2551) ที่พบว่า ระดับต าแหน่งงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นเพื่อการ
พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้แตกต่างกัน ทั้งนี้พนักงานที่มีระดับต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านความรอบรู้แห่งตน และด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์ พิชิตนิติกร (2548) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาบริษัท ฟาร์มาไลน์ จ ากัด พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้ไม่แตกต่างกัน 
 6. รายได้ต่อเดือน พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท
หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในด้านความรอบรู้แห่งตน ด้านการมีแบบแผนความคิด ด้านการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารยา บวรพาณิชย์ 
(2553) ได้ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ อายุการ
ท างานมีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแตกต่างกัน  
 7. ระยะเวลาในการท างาน พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนักงานบริษั ทหลักทรัพย์  ฟิ ลลิป  (ประเทศไทย) จ ากั ด  (มหาชน ) แตกต่ างกันทุกด้ าน  ได้ แก่  ด้ านความรอบรู้  
แห่งตน ด้านการมีแบบแผนความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารยา บวรพาณิชย์ (2553) ได้ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับปัจจัย
ที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางข้อมูลประชากรศาสตร์
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ อายุการท างานมีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2: การจัดการความรู้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการสร้างความรู้ 
กระบวนการจัด เก็บและการเรียกใช้ และกระบวนการถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์ความรู้ที่ มี ความสัมพันธ์กับ  
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
 ผลการวิจัยพบว่า ทั้ง 4 ด้านมีความสัมพันธ์กับการมีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท
หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โดยมีความสัมพันธ์สูงมากและมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ         
ที่ระดับ 0.01 เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้ว่าสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานและยกระดับองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จึงได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการจัดการความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชุตินัน อินทรภิรมย์ (2551) ศึกษาเรื่องการศึกษากระบวนการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
ปทุมธานี พบว่า การจัดการความรู้ด้านการค้นหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บและการเรียกใช้ความรู้ และ              
ด้านแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้อยูในระดับมากอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของนวลปราง 
รักษาภักดี (2558) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับปฏิบัติตามกระบวนการจัดการความรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
กระบวนการองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 สมมติฐานที่ 3: บรรยากาศองค์การ ประกอบด้วย ความยืดหยุ่น ความรู้สึกรับผิดชอบ  ระดับของมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของการให้รางวัล ความชัดเจน และระดับความผูกพันต่อทีมงาน ที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป )ประเทศไทย (จ ากัด )มหาชน(   
 ผลการวิจัยพบว่า ทั้ง 6 ด้านมีความสัมพันธ์กับการมีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท
หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมีความสัมพันธ์ระดับสูงและปานกลาง 
และไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Litwin & Stringer (1968) กล่าวว่า องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การ บุคคลในองค์การสามารถรับรู้ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และยังมีมีอิทธิพลต่อการจูงใจในการปฏิบัติงานในองค์การ เช่น 
โครงสร้างองค์การ รางวัล ความอบอุ่น และการสนับสนุน ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของทัศนา สุขเปี่ยม (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการรับรู้
ของบรรณารักษ์ พบว่า บรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการรับรู้ของบรรณารักษ์ โดยกล่าวว่า  มิติที่มีความสัมพันธ์กับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้               
ในระดับสูง ได้แก่ มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน มิติความอบอุ่น มิติความเสี่ยง มิติการสนับสนุนและมิติความภักดีต่อองค์กร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. บริษัทควรมีการวางแผนพัฒนาพนักงานในกลุ่มช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี ข้ึนไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้สูงสุด โดยอาจมีการส่งพนักงานไปฝึกอบรมความรู้ใหม่ๆ ทั้งในด้านทักษะทางอ้อม (Soft Skill) และทักษะ                
ด้านความรู้ในเชิงเทคนิคต่าง ๆ ให้กับพนักงานกลุ่มนี้อย่างสม่ าเสมอ นอกจากพนักงานจะได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ ได้รับจากการ
อบรมให้เกิดประโยชน์ ยังส่งผลดีต่อบริษัทในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึน 
 2. บริษัทควรมีนโยบายในการให้ผลตอบแทน หรือการให้รางวัลแก่พนักงานที่ปฏิบั ติงานได้ดี เช่น การขึ้นเงินเดือน                
ที่เหมาะสมต่อภาระงาน โดยเฉพาะการให้ความส าคัญในกลุ่มพนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท ซึ่งเป็น
กลุ่มที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ซึ่งจุดนี้เป็นเสมือนแรงผลักดันให้พนักงานขยันที่จะเรียนรู้และ           
เก็บเกี่ยวทักษะในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองให้ได้มากที่สุด ท าให้บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้มากยิ่งข้ึน  
 3. เมื่อพิจารณารายด้านกระบวนการแสวงหาความรู้ พบว่า มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านความรอบรู้แห่งตน ด้านการมีแบบแผนความคิด ด้านการ
มี วิสั ยทั ศน์ ร่ วมกั น  ด้ านการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน เป็ นที ม  และด้ านการคิ ดอย่ างเป็ น ระบบ โดยมีความสัมพั นธ์ ระดั บ  
ปานกลางและต่ า หากบริษัทควรให้ความส าคัญในด้านนี้ เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะการแสดงหาความรู้ เป็นจุดเริ่มต้นของ 
การเรียนรู้ในการปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้นบริษัทฯ ควรมีแนวทางในการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนา โดยผู้บริหารควรจัด
อบรมความรู้ส าหรับเพิ่มทักษะและจัดกิจกรรมที่สามารถให้พนักงานแบ่งปันความรู้ระหว่างกันภายในองค์การ หรืออาจเป็นการ
ฝึกอบรมความรู้ระหว่างปฏิบัติงานจริงภายนอกสถานที่ เพื่อให้พนักงานมีการแสวงหาและรวบรวมความรู้จากแหล่งภายนอก
องค์กรมาปรับในการท างานของตนเองอยู่เสมอ 
 4. การจัดการความรู้ในด้านกระบวนการสร้างความรู้  ด้านกระบวนการจัดเก็บและการเรียกใช้ความรู้ และ 
ด้านกระบวนการถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์ความรู้ มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท
หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งเป็นผลดีต่อองค์การในการเป็นองค์การแห่งการ
เรี ยน รู้  และสามารถสร้ างค วาม ได้ เป รียบ ในการแข่ งขั น ในอุ ตสาห กรรม เดี ย วกั น  ดั งนั้ นบ ริษั ทควรมี น โยบาย                               
ในการบริหารจัดการเพื่อให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นไปอย่างยั่งยืนและก่อให้ประโยชน์สูงสุดต่อตัวองค์การ 
 5. บรรยากาศองค์การ พบว่ารายด้ านของบรรยากาศองค์การมี ระดั บความสัมพันธ์อยู่ ในระดับสู งมาก  
ซึ่งบรรยากาศองค์การอาจกล่าวได้ว่าเป็นเสมือนหัวใจในการหล่อเลี้ยงความสุขในการท างานของพนักงาน ดังนั้นผู้บริหารควรมีการ
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศองค์การทั้ง 6 ด้าน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นไปอย่างยั่งยืน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ ผู้ซึ่งคอยให้ค าปรึกษา 
ข้อ เสนอแนะต่ าง ๆ  รวมถึ งช่วย เหลือ ในการตรวจและแก้ ไขข้อบกพร่องอัน เป็ นประโยชน์ อย่ างยิ่ งต่ องานวิจั ย  
ฉบับน้ีจนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล และอาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ จินต์นุพงษ์ ที่กรุณาให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยให้ค าช้ีแนะในการสร้างแบบสอบถาม ตลอดจนร่วมเป็น
คณะกรรมการสอบและพิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณครอบครัวที่คอยให้ก าลังใจ ให้การสนับสนุน และเช่ือมั่นในตัวข้าพเจ้ามาโดยตลอด  และ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่านที่ ได้มอบความรู้ในวิชาต่าง  ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อ 
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การท าวิจัย ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถน าความรู้ที่ ได้ศึกษาเล่าเรียนมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยฉบับนี้  ทั้ งนี้ต้องขอขอบคุณ  
เพื่อนๆ เอกการจัดการทุกคนที่คอยให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือเป็ นอย่างดี รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามงานวิจัยนี้ 
ทุกท่านที่ให้ความกรุณาตอบแบบสอบถามจนได้รับข้อมูลที่เพียงพอจนสามารถท าให้งานวิจัยส าเร็จได้ด้วยดี 
 สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องของการจัดการความรู้ 
บรรยากาศองค์การ และการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการศึกษาในการพัฒนายิ่งขึ้นไป ทั้งนี้ 
หากงานวิจัยนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยต้องกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 
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