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บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่สนับสนุน
คุณลกัษณะขององคก์รแห่งการเรยีนรู ้กลุ่มตวัอย่างคอื พนักงานของบรษิทัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศัพทเ์คลื่อนที่
ในประเทศไทย จ านวน 402 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม ที่มีความเชื่อมัน่โดยมีค่าครอนบาค อลัฟา               
อยู่ในช่วง 0.706 - 0.906 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าทีใ่ช้
ทดสอบความแตกต่างใช้การทดสอบสถิติค่าทแีละการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าที่ใช้ทดสอบ
ความสมัพนัธ ์ใชส้ถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  
 ผลการวจิยัพบว่า 1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 22-31 ปี จบการศกึษา
สงูสุดในระดบัปรญิญาตร ีและมรีะยะเวลาท างานในองคก์รปัจจุบนั 10 ปีขึน้ไป 2) ดา้นความคดิเหน็ต่อพฤตกิรรม
การเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารโดยรวม พบว่าพนกังานมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารอยู่ในระดบัมาก 
3) ด้านการสนับสนุนคุณลกัษณะขององค์กรแห่งการเรยีนรูโ้ดยรวม พบว่าพนักงานมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการ
สนบัสนุนคุณลกัษณะขององคก์รแห่งการเรยีนรู ้อยู่ในระดบัมาก 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) พนักงานเพศชาย มกีารสนับสนุนคุณลกัษณะขององค์กรแห่งการ
เรยีนรูโ้ดยรวมมากกว่าพนักงานเพศหญงิ และเมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายดา้นพบว่า พนักงานเพศชายมกีารสนับสนุน
คุณลกัษณะขององคก์รแห่งการเรยีนรู ้ดา้นความรอบรูแ้ห่งตน และดา้นการคดิอย่างเป็นระบบ มากกว่าเพศหญงิ 
2) พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีการสนับสนุนคุณลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิสัยทัศน์ร่วม               
แตกต่างกนั โดยพบว่า พนักงานทีม่อีายุ 22-31 ปี และ 32-41 ปี มกีารสนับสนุนคุณลกัษณะขององคก์รแห่งการ
เรยีนรูด้า้นวสิยัทศัน์ร่วมมากกว่าพนักงานทีม่อีายุ 42 ปีขึน้ไป 3) พนักงานทีม่รีะยะเวลาท างานในองคก์รปัจจุบนั   
มกีารสนบัสนุนคุณลกัษณะขององคก์รแห่งการเรยีนรูด้า้นการเรยีนรูร้่วมกนัเป็นทมีแตกต่างกนั โดยพบว่าพนกังาน
ทีม่รีะยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 2 ปี มกีารสนบัสนุนคุณลกัษณะขององคก์รแห่งการเรยีนรูด้า้นการเรยีนรูร้่วมกนั
เป็นทมี น้อยกว่าพนักงานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 2-4 ปี และดา้นวสิยัทศัน์ร่วม พบว่า พนักงานทีม่รีะยะเวลา
ในการท างาน 2-4 ปี 5-7 ปี และ 8-10 ปี มีการสนับสนุนคุณลกัษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวสิยัทศัน์ 
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มากกว่าพนักงานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 10 ปีขึน้ไป และ 4) ความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ 
ที่ดีขององค์การโดยรวมกบัการสนับสนุนคุณลกัษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่ามีความสมัพนัธ์กบัการ
สนับสนุนคุณลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่           
ในประเทศไทย มคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนั ในระดบัสงู อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: พฤตกิรรม องคก์รแห่งการเรยีนรู ้โทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
 

Abstract 
 
 The purpose of this research is to study organizational citizenship behavior supporting the 
characteristics of a learning organization for employees of a mobile network companies in Thailand.                 
The instrument used was a confidence questionnaire with a cronbach’s alpha level of 0.706 to 0.906.            
The statistical analytical tools used to test the hypotheses included percentage, mean, standard deviation, 
independent t-test, One-way analysis of variance and Pearson correlation. 
 The results of the research are as follows: 1) the majority of respondents were female; aged 
between twenty two to thirty one years old, graduated with a Bachelor's Degree and worked for a company 
for ten years; 2) the opinions of employees toward Organizational citizenship behavior were at high level 
overall; 3) the opinions of employees towards supporting the characteristics of learning organization were 
at high level. 
 The hypothesis testing found the following results: 1) male employees support the overall learning 
organization more than female employees. When analyzing each gender it was found that male employees 
supported the learning organization features of Personal Mastery and System Thinking; 2) for employees 
with different ages, that features of support learning organization and shared vision found that employees 
aged twenty two to thirty one years and thirty two to forty one years of age were more likely to support 
more than employees aged forty two years and over; 3) for employees with different period of work and 
supported the learning organization features of team learning and found that employees with less than two 
years of work were more likely to support employees with less than two to four years of work. The learning 
organization features of shared vision found that employees with two to four years, five to seven years and 
eight to ten years of work were more likely to support more than ten years of work; 4) The correlation 
between overall organizational citizenship behavior and overall of support of the characteristics of learning 
organization found that in the same direction at a high level and at a statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords: Behavior, Learning Organization, Mobile Phone 
 
บทน า 
 แนวทางการบริหารองค์กรให้ประสบความส าเร็จให้สามารถธ ารงอยู่ได้นัน้ มีด้วยกนัหลากหลายวิธี              
แต่แนวทฤษฎีการบรหิารซึ่งเป็นที่ยอมรบักนัอย่างกว้างขวาง คือ การพฒันาที่มุ่งเน้นไปที่การพฒันาบุคลากร             
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ขององค์กรให้มีทกัษะในการสร้างสรรค์ ค้นหา และแปลงเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รบัให้เป็นความรู้ และรู้จกัพฒันา             
องค์ความรู้เดิมที่สะสมอยู่ในตัวให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ (กรปวีณ์ ตาก๋า. 2558: 12; อ้างอิงจาก Lussier; & 
Achua. 2007) ซึ่งทฤษฎีที่กล่าวถึงนี้ก็คือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ แต่การจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นัน้              
ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบปัจจยัแวดลอ้มอื่นๆ ร่วมกนัผลกัดนั หนึ่งในปัจจยัทีส่ าคญั คอื พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ี
ขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior: OCB) เป็นพฤติกรรมนอกเหนือจากงานซึ่งพฤติกรรม
เหล่านัน้พนักงานเตม็ใจปฏบิตัเิพื่อองคก์าร โดยองคก์ารไม่ไดร้อ้งขอและไม่ไดบ้งัคบัใหท้ า รวมทัง้ไม่เกีย่วขอ้งกบั
ระบบการใหร้างวลัทีอ่งคก์ารก าหนดไวอ้ย่างเป็นทางการ ผูน้ าไม่สามารถบงัคบัใหพ้นกังานปฏบิตัไิด ้แต่พฤตกิรรม
ดงักล่าวสามารถช่วยเพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลให้องค์กรได้ดี และยงัเพิ่มทุนทางสงัคมให้กบัองค์กร               
ไดอ้กีดว้ย (ศุภากร ทศัน์ศร.ี 2554: 11; อา้งองิจาก Organ; & Konovsky. 2005) 
 ธุรกจิให้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ มคีวามมุ่งมัน่ที่จะสร้างองค์กรให้เป็นแบรนด์ที่ลูกค้านึกถงึ             
ในการด าเนินชีวิตยุคดิจิทัล และเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจดังกล่าวนัน้ศักยภาพองค์กรและคนท างาน              
จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นดิจิทัล นับเป็นความท้าทายที่จะพัฒนาองค์กรจากการ                    
เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ สู่การเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทลั และการเป็นองค์กรยุคใหม่ที่ต้อง
ขบัเคลื่อนไปดว้ยความรวดเรว็ ใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิและเทคโนโลย ีเพื่อบรรลุ
เป้าหมายทีท่า้ทายดงักล่าว “พนักงาน” คอื องคป์ระกอบส าคญัทีสุ่ดทีจ่ะช่วยในการพฒันาองคก์ร โดยมสี่วนช่วย
ขบัเคลื่อนน าความก้าวหน้ามาสู่องค์กร หากพนักงานแสดง บทบาท หน้าที่ และพฤติกรรมที่ด ีจะส่งผลท าให้
องค์กรประสบความส าเร็จ มีผลประกอบการที่แขง็แกร่ง และเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ               
อย่างยัง่ยนื ดงันัน้โจทย์ส าคญัในการขบัเคลื่อนองค์กร คือ ท าให้พนักงานมเีป้าหมายขององค์กรไปในทศิทาง
เดยีวกนั เพื่อขบัเคลื่อนความส าเรจ็ สรรสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ และเน่ืองจากการสรา้งความเป็นเลศินัน้ ไม่ใช่เรื่องที่
จะสามารถท าได้ส าเร็จเพียงชัว่ข้ามคืน ผู้บริหารจึงควรยืนหยัดที่จะกระตุ้น ให้ความรู้ ต่อยอด และบริหาร
วฒันธรรมองคก์ร โดยการสง่เสรมิคนเก่งและคนดใีหพ้รอ้มรบัและสรา้งการเปลีย่นแปลงสูก่ารเป็น ”องคก์รแห่งการ
เรยีนรู”้ สรา้งสรรคน์วตักรรมอย่างมทีศิทางทีช่ดัเจนและต่อเนื่อง (กรุงเทพธุรกจิ. 2559) 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทผู้ให้บริการ เครือข่าย
โทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นประเทศไทย จ าแนกตามลกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศกึษา และระยะเวลา
ท างานในองคก์รปัจจุบนั 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของพนักงานในการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ที่มีความสมัพันธ์กับการ
สนับสนุนคุณลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ของพนักงานบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่            
ในประเทศไทย 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. พนกังานทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ และระยะเวลาท างานในองคก์ร
ปัจจุบนัทีแ่ตกต่างกนั จะมกีารสนบัสนุนคุณลกัษณะขององคก์รแห่งการเรยีนรู ้แตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ มคีวามสมัพนัธ์ต่อการสนับสนุนคุณลกัษณะขององค์กร 
แห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษิทัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นประเทศไทย 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ของ ออรแ์กน (อสิรภาพ สาล.ี 2556: 12-
13; อา้งองิจาก Organ. 1991) หมายถงึ พฤตกิรรมนอกเหนือจากงาน ซึง่พฤตกิรรมเหล่านัน้พนกังานเตม็ใจปฏบิตัิ
เพื่อองค์กร โดยองค์กรไม่ได้ร้องขอและไม่ได้บงัคบัให้ท า รวมทัง้ไม่เกี่ยวขอ้งกบัระบบการให้รางวลัที่องค์การ
ก าหนดไว้อย่างเป็นทางการ มีองค์ประกอบดงัต่อไปนี้ พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น พฤติกรรมการค านึงถึง 
พฤตกิรรมการอดทนอดกลัน้ พฤตกิรรมการใหค้วามร่วมมอื พฤตกิรรมการส านึกในหน้าที ่
 องคป์ระกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
 การศกึษาแนวคดิพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร มนีักวชิาการเสนอการจ าแนกองคป์ระกอบ
ของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร ดงันี้ 
 สมทิธิ,์ ออร์แกน และ เนียร์ (อสิรภาพ สาล.ี 2556: 11-12; อ้างองิจาก Smith, Organ; & Near. 1983) 
จ าแนกพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารไวเ้ป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่  

1. พฤติกรรมการช่วยเหลอืผู้อื่น (Altruism) เป็นพฤติกรรมของบุคลากรทีใ่หค้วามช่วยเหลอืแก่องคก์ร 
เช่น การปฏบิตังิานแทนผูร้่วมงานทีไ่ม่สามารถท างานได ้การสมคัรใจช่วยเหลอืงานโดยไม่ไดร้อ้งขอ การช่วยสอน
งานแก่บุคลากรทีม่าปฏบิตังิานใหม่ การช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงานทีม่งีานลน้มอื การช่วยเหลอืงานผูบ้งัคบับญัชา 

2. พฤตกิรรมการยนิยอมปฏบิตัติาม (General Compliance) เป็นพฤตกิรรมของบุคลากรทีม่คีวามส านึก
ต่อหน้าที ่มพีฤตกิรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองคก์ร เช่น การตรงต่อเวลา การไม่ใชเ้วลางานไปท าประโยชน์ส่วนตวั            
การรักษาทรัพย์สมบัติขององค์กร การเอาใจใส่สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร การเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร           
ซึง่พฤตกิรรมเหล่าน้ีเป็นพฤตกิรรมทีบุ่คลากรทีด่ขีององคก์รควรปฏบิตัิ 
 แนวคิดทฤษฎีองคก์รแห่งการเรียนรู ้ของ เชงกี ้(กมลรตัน์ วชัรนิทร.์ 2558; อา้งองิจาก Senge. 1990) 
หมายถงึ องคก์รทีส่ามารถเรยีนรูส้รา้งองคค์วามรูเ้พื่อเพิม่พนูสมรรถนะทีจ่ะก่อเกดิใหค้วามกา้วหน้าในการด าเนิน
กจิการไปสู่เป้าหมายร่วมขององคก์ร หวัใจของการสรา้งองคก์รแห่งการเรยีนรูอ้ยู่ทีก่ารสรา้งวนิยั 5 ประการ ในรูป
ของการน าไปปฏบิตัขิองบุคคล ทมี และองคก์รอย่างต่อเนื่อง วนิยั 5 ประการทีเ่ป็นแนวทางในการปฏบิตั ิเพื่อสรา้ง
กระบวนการเรียนรู้ทัง้องค์กร ได้แก่ ด้านความรอบรู้แห่งตน ด้านแบบแผนความคิดอ่าน ด้านวิสยัทศัน์ร่วม            
ดา้นการเรยีนรูร้่วมกนัเป็นทมี ดา้นการคดิอย่างเป็นระบบ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง  
 ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วธิกี าหนดตวัอย่างแบบมจีุดมุ่งหมาย หรอืแบบจงใจ  (Purposive  Sampling) โดยการ
แบ่งเฉพาะเจาะจงไปที่ 3 บริษัท ที่ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท โทเทิล่                 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ทรู             
คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 ขัน้ตอนท่ี 2 ใช้วิธีก าหนดตัวอย่างแบบโควตา (Quota  Sampling) เพื่อก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง              
ทีศ่กึษาในแต่ละบรษิทั โดยก าหนดโควตาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในสดัสว่นทีเ่ท่าๆกนั บรษิทัละ 134 คน 
 ขัน้ตอนท่ี 3 ใช้วิธีก าหนดตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental  Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเท่าที่           
จะหาไดค้รบตามช่วงเวลา หรอืสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง จนกว่าจะครบจ านวน 402 ชุด 
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 การวิเคราะหข์้อมูล  
 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยการใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่ออธิบายถึงลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด และ
ระยะเวลาท างานในองคก์รปัจจุบนั 
 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจยัโดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และสถิติค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อย่างง่ายของ           
เพยีรส์นั 
 
ผลการวิจยั 
 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณาลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
 เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.2 รองลงมาคือ             
เพศชาย จ านวน 136 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.8 ตามล าดบั 
 อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีายุ 32-41 ปี มจี านวน 198 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.2 รองลงมาคอื
อายุ 22-31 ปี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 และ 42 ปีขึ้นไป มีจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 
ตามล าดบั 
 ระดบัการศกึษาสูงสุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีจ านวน  226 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 56.2 รองลงมาคอื สงูกว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 176 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.8 ตามล าดบั 
 ระยะเวลาท างานในองคก์รปัจจุบนั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มรีะยะเวลาในการท างาน 10 ปีขึน้ไป
จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมาคือ ระยะเวลาในการท างาน 2-4 ปี มีจ านวน 78 คน คิดเป็น               
รอ้ยละ 19.4 ระยะเวลาในการท างาน 5-7 ปี มจี านวน 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.2 ระยะเวลาในการท างาน ต ่ากว่า 
2 ปี มีจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 และ ระยะเวลาในการท างาน 8-10 ปี มีจ านวน 40 คน คิดเป็น             
รอ้ยละ 10.0 ตามล าดบั 
 การวิเคราะหข์้อมูลด้านความคิดเหน็ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
 พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์ารของพนักงานโดยรวม พบว่า มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดี
ขององค์การ อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.26 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า มพีฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านพฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น และ ด้านพฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น อยู่ในระดบั              
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 และ 3.32 ตามล าดับ มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้าน               
พฤติกรรมการส านึกในหน้าที่ ด้านพฤติกรรมการอดทนอดกลัน้ และด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมอื อยู่ใน
ระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.25 3.19 และ 3.18 ตามล าดบั 
 ดา้นพฤตกิรรมการช่วยเหลอืผูอ้ื่น พบว่า มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.32 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกรายข้อมีความคดิเห็นในระดบัมากที่สุด ได้แก่              
ท่านมกัให้ความช่วยเหลอื อ านวยความสะดวกแก่เพื่อนร่วมงาน หวัหน้า และลูกน้อง ท่านสนับสนุนและรบัฟัง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน ท่านสอนงานเพื่อนร่วมงานของท่าน เพื่อให้พวกเขาท างานได้                  
มปีระสทิธภิาพทีด่ขี ึน้ และท่านช่วยเหลอืแนะน าเพื่อนร่วมงาน ทีเ่ขา้มาท างานใหม่ในการปรบัตวั แมไ้ม่ถูกขอรอ้ง
ใหท้ า โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.36 3.35 3.30 และ 3.28 ตามล าดบั 
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 ดา้นพฤตกิรรมการค านึงถงึผูอ้ื่น พบว่า มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.35 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกรายข้อมีความคดิเห็นในระดบัมากที่สุด ได้แก่               
แม้ท่านจะเป็นคนที่มีความสามารถ แต่ท่านก็ไม่เคยโอ้อวดหรือยกตนเองให้เหนือกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่น              
ท่านพยายามหลีกเลี่ยงการกระท าที่อาจสร้างปัญหาแก่เพื่อนร่วมงาน เมื่อท่านท าอะไรสกัอย่างที่เกี่ยวกับ                   
การท างาน ท่านจะคดิถึงผลกระทบที่ผู้อื่นจะได้รบัด้วย และท่านเคารพในการตัดสนิใจของเพื่อนร่วมงาน และ
ยอมรบัดว้ยความเตม็ใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38 3.38 3.34 และ 3.30 ตามล าดบั 
 ด้านพฤติกรรมการอดทนอดกลัน้ พบว่า มพีฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ อยู่ ในระดบัมาก              
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.19 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกรายขอ้มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก ได้แก่ ในการ
ประชุมแม้ข้อเสนอของท่านได้รับการโต้แย้งท่านก็ยินดีรับฟัง แม้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในการท างาน            
ท่านมกัจะยอมรบัและน าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวมาเรยีนรู ้แมท้่านจะรูส้กึเครยีดเรื่องการท างาน หรอื ขบัขอ้งใจ
ในบางเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ ท่านก็ยงัท างานด้วยความเต็มใจอย่างสุดความสามารถ และแม้ว่าท่านมปัีญหากบั  
เพื่อนร่วมงาน ท่านกย็งัท างานดว้ยความเตม็ใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.25 3.21 3.15 และ 3.12 ตามล าดบั 
 ดา้นพฤตกิรรมการใหค้วามร่วมมอื พบว่า มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์าร อยู่ในระดบัมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านไม่แพร่งพรายความลับขององค์กรให้บุคล    
ภายนอกรู้ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.45 และ ท่านมคีวามเขา้ใจในเป้าหมาย           
ขององค์กร และยินดีที่จะปฏิบตัิงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าว หากมีใครสอบถามท่านเกี่ยวกบับริษัทฯ              
ท่านสามารถบอกคนที่ถามใหท้ราบถงึสิง่ที่ดขีองบรษิทัฯ ท่านมกัจะแสดงความคดิเหน็เพื่อประโยชน์ต่อองคก์ร 
และท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรจดัขึน้ โดยไม่ต้องร้องขอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.27 3.27 2.99 และ 2.93 
ตามล าดบั 
 ด้านพฤติกรรมการส านึกในหน้าที่ พบว่า มพีฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร อยู่ ในระดบัมาก            
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านให้ความส าคัญกับการนัดหมายต่างๆ เช่น            
การประชุม ในการปฏบิตังิาน ท่านจะค านึงถงึผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตังิานเสมอ และท่านใชท้รพัยส์นิขององคก์ร
ดว้ยความระมดัระวงัและเอาใจใส่เสมอ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 3.36 และ 
3.33 ท่านมกัจะปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทัอย่างเคร่งครดั และท่านไม่เคยใชเ้วลางานในการปฏบิตัิ
สิง่อื่นนอกเหนือจากงาน มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ 3.22 และ 2.94 ตามล าดบั 
 การวิเคราะหข์้อมูลการสนับสนุนคณุลกัษณะขององคก์รแห่งการเรียนรูข้องพนักงาน 
 การสนับสนุนคุณลกัษณะขององคก์รแห่งการเรยีนรูข้องพนักงานโดยรวม พบว่า มกีารสนับสนุนองคก์ร
แห่งการเรยีนรู ้อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.12 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า มดีา้นการเรยีนรู้
ร่วมกันเป็นทีม ด้านแบบแผนความคิดอ่าน ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านความรอบรู้แห่งตน และด้าน              
วสิยัทศัน์ร่วม อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.18 3.16 3.15 3.14 และ 2.96 ตามล าดบั 
 ด้านความรอบรูแ้ห่งตน พบว่า มกีารสนับสนุนองค์กรแห่งการเรยีนรู้อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.14 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านมุ่งมัน่อย่างจรงิจงัในการเพิม่พูนศกัยภาพของท่านเอง ท่านเรยีนรู้
หรอืติดตามข่าวสารใหม่ๆ เพื่อให้เกดิการพฒันา และเอื้อประโยชน์ต่อการท างาน ท่านมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
จากหลายๆ แหล่งเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงในการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการตัดสนิใจเสมอ ท่านมีโอกาสถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใหก้บัเพื่อนร่วมงานและท่านได้มกีารเรยีนรู้ศกึษาเกีย่วกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ 
จากภายนอกองคก์ร เพื่อปรบัปรุงการท างานของตนเองและองคก์ร อยู่ในระดับมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.24 
3.15 3.14 3.09 และ 3.06 ตามล าดบั 
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 ด้านแบบแผนความคิดอ่าน พบว่า มีการสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่ ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.16 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เมื่อเกดิปัญหาและมขีอ้ผดิพลาดขึน้ ท่านไดไ้ตร่ตรองถงึสาเหตุ
ของปัญหาที่แท้จริง ท่านสามารถปรับวิธีคิดและวิธีการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ ท่านสามารถ
เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา สู่การพัฒนางานในปัจจุบันและอนาคตได้ ท่านมี
กระบวนการในการวิเคราะห์ปัญหาโดยไม่ด่วนสรุปปัญหาทัง้ๆ ที่ยงัไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชดั และท่านสามารถ
เชื่อมโยงความคดิของท่านน าไปสู่การปฏบิตัิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.23 3.18 3.14 3.14 และ 3.10 ตามล าดบั 
 ด้านวสิยัทศัน์ร่วม พบว่า มกีารสนับสนุนองค์กรแห่งการเรยีนรู้อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.96  
และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านและเพื่อนร่วมงานร่วมกนัคดิ และช่วยกนัลงมอืปฏบิตังิานเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมายขององคก์ร องคก์รของท่านใหค้วามส าคญักบัสมาชกิทุกระดบั ดว้ยการใหส้ทิธแิละเพิม่อ านาจในการ
มสี่วนร่วมในวธิกีารท างาน ท่านเป็นผู้ที่มกีารคดิอย่างเป็นระบบในการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวตักรรมใหม่
ให้กบัองค์กร และภายในองค์กรของท่านมกีารถ่ายทอดความรู้ใหม่ระหว่างหน่วยงานซึ่งกนัและกนัเสมออยู่ใน  
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.11 2.95 2.90 และ 2.88 ตามล าดบั 
 ด้านการเรยีนรู้ร่วมกนัเป็นทมี พบว่า มกีารสนับสนุนองค์กรแห่งการเรยีนรู้อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.18 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านเชื่อว่าการท างานเป็นทีมได้เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากกว่าการปฏิบัติงานโดยล าพัง อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 และท่านกับ           
เพื่อนรว่มงานมโีอกาสแบ่งปันความรูแ้ละประสบการณ์ซึง่กนัและกนั ท าใหเ้กดิบรรยากาศทีด่ใีนการท างาน บรษิทั
ของท่านมนีโยบายในการสรา้งทมีและการเรยีนรูร้่วมกนัเป็นทมี ท่านและสมาชกิในทมีมกีารเรยีนรู ้ตดิตาม และ
ประเมนิผลร่วมกนั อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.16 3.15 และ 3.06 ตามล าดบั 
 ดา้นการคดิอย่างเป็นระบบ พบว่า มกีารสนบัสนุนองคก์รแห่งการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.15 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านเขา้ใจถงึความสมัพนัธข์องหน่วยงานต่างๆ ว่ามคีวามสมัพนัธก์นั
อย่างไรในการไปสู่เป้าหมายขององคก์ร เมื่อท่านเขา้ใจถงึความสมัพนัธร์ะหว่างงาน จะท าใหท้่านสามารถแกไ้ข
ปัญหาทีเ่กดิขึน้ไดแ้มว้่าปัญหานัน้จะซบัซอ้นกต็าม ท่านสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายและวธิกีารในการปฏบิตัิงาน 
อนัส่งผลใหง้านส าเรจ็ลุล่วง และท่านสามารถวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อใหไ้ดซ้ึง่วธิกีารเพื่อทีจ่ะไปถงึเป้าหมายได ้อยู่ใน
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.16 3.16 3.15 และ 3.14 ตามล าดบั 
 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 เพศ ผลการศกึษาพบว่า พนักงานเพศชายมกีารสนบัสนุนคุณลกัษณะขององคก์รแห่งการเรยีนรูโ้ดยรวม
มากกว่าพนกังานเพศหญงิ และเมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายดา้น พบว่า พนกังานเพศชายมกีารสนบัสนุนคุณลกัษณะของ
องคก์รแห่งการเรยีนรู ้ดา้นความรอบรูแ้ห่งตน และดา้นการคดิอย่างเป็นระบบ มากกว่าเพศหญงิ 
 อายุ ผลการศกึษาพบว่า พนักงานที่มอีายุแตกต่างกนั มกีารสนับสนุนคุณลกัษณะขององค์กรแห่งการ
เรยีนรู้ ด้านวสิยัทศัน์ร่วม แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้โดยเมื่อน าผลการวเิคราะหไ์ปทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิทีดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) พบว่า พนกังานทีม่ี
อายุ 22-31 ปี และ 32-41 ปี มคี่า Sig. เท่ากบั .000 และ .007 ซึง่น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานทีม่อีายุ 
22-31 ปี และ 32-41 ปี มกีารสนับสนุนคุณลกัษณะขององคก์รแห่งการเรยีนรูด้า้นวสิยัทศัน์ร่วม มากกว่าพนักงาน
ทีม่อีายุ 42 ปีขึน้ไป โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั .240 และ .153 
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 ระดบัการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี              
มีการสนับสนุนคุณลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความรอบรู้แห่งตน ด้านแบบแผนความคิดอ่าน                 
ดา้นวสิยัทศัน์ร่วม ดา้นการเรยีนรูร้่วมกนัเป็นทมี และดา้นการคดิอย่างเป็นระบบ แตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญั
ทางสถติ ิซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ระยะเวลาท างานในองคก์รปัจจุบนั ผลการศกึษาพบว่า พนักงานทีม่รีะยะเวลาท างานในองคก์รปัจจุบนั       
มกีารสนับสนุนคุณลกัษณะขององคก์รแห่งการเรยีนรู ้ดา้นการเรยีนรูร้่วมกนัเป็นทมี แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยเมื่อน าผลการวเิคราะหไ์ปทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิทีดสอบแบบ Dunnett’s 
T3 พบว่าพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 2 ปี กบัพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 2-4 ปี มคี่า Sig. 
เท่ากบั .046 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มรีะยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 2 ปี มกีารสนับสนุน
คุณลกัษณะขององคก์รแห่งการเรยีนรูด้า้นการเรยีนรูร้่วมกนัเป็นทมีน้อยกว่าพนักงานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 
2-4 ปี โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั -.192 และดา้นวสิยัทศัน์ร่วม พบว่าพนักงานมกีารสนับสนุนคุณลกัษณะ
ขององค์กรแห่งการเรยีนรู้แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้โดยเมื่อน าผลการวเิคราะหไ์ปทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธิทีดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) พบว่า พนักงานทีม่ี
ระยะเวลาในการท างาน 2-4 ปี และ 8-10 ปี มกีารสนับสนุนคุณลกัษณะขององคก์รแห่งการเรยีนรูด้้านวสิยัทศัน์ 
มากกว่าพนักงานที่มรีะยะเวลาในการท างาน 10 ปีขึ้นไป มีค่า Sig. เท่ากบั .013 และ 0.29 ซึ่งน้อยกว่า 0.05             
โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั .168 และ .186  
 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีความสมัพนัธ์ต่อการสนับสนุนคุณลักษณะขององค์กร             
แห่งการเรยีนรูข้องพนักงานบรษิทัผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นประเทศไทย เมื่อพจิารณาพฤตกิรรม
การเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการสนับสนุนคุณลกัษณะขององคก์รแห่งการเรยีนรูข้อง
พนักงานบรษิัทผู้ให้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ผลการศกึษา พบว่า พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม มีความสมัพันธ์กบัการสนับสนุนคุณลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
พนกังานบรษิทัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นประเทศไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีไ่ดต้ัง้ไว้ 
แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนั ในระดบัสูง  กล่าวคือ เมื่อพนักงานมคีวามคดิเหน็ว่า
พฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การโดยรวม มีความเหมาะสมมากขึน้ จะท าให้พนักงานมกีารสนับสนุน
คุณลกัษณะขององคก์รแห่งการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ในระดบัสงู 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 1. ปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล 
 1.1 เพศ พนักงานที่มเีพศแตกต่างกนั มีการสนับสนุนคุณลกัษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวม
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวจิยัที่ตัง้ไว้ อาจเป็นเพราะ
นโยบายการบรหิารมหีลกัการและแนวทางการปฏบิตัิต่อ พนักงานชายและหญงิแตกต่างกนั  มสีทิธเิสรภีาพและ
โอกาสไม่เท่าเทยีมกนั ต าแหน่งหน้าที่บางต าแหน่งสร้างขอ้จ ากดัในการปฏบิตัิงานของพนักงานชายและหญิง            
ในองค์กร และมกีารสร้างบรรยากาศในการท างานทีเ่น้นการเรยีนรู้ด้วยตนเอง เช่น เรื่องการแก้ไขปัญหาในการ
ท างาน แรงจูงใจ การปรบัตวัทางสงัคม เพศหญงิและเพศชาย มคีวามแตกต่างกนัในเรื่องความคดิ ค่านิยม และ
ทศันคต ิทัง้นี้เพราะวฒันธรรมและสงัคม ก าหนดบทบาทและกจิกรรมของเพศชายและหญงิไวต่้างกนั จงึส่งผลให้
เพศเป็นปัจจยัที่จะท าให้พนักงานมีการสนับสนุนคุณลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวมแตกต่างกนั 
สอดคล้องกบังานวิจยัที่เกี่ยวข้องของ ชุติมา ชุติชิวานันท์ (2554) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี              
ขององคก์าร ทีม่ผีลต่อองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ของกลุ่มผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ผลทีไ่ดพ้บว่า  พฤตกิรรมการ
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เป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร มคีวามสมัพนัธต่์อองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ในขณะทีปั่จจยัส่วนบุคคลพบว่ามสี่วนท าให้
เกิดพฤติกรรมตามลกัษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้มากน้อยต่างกนั โดยเพศที่แตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรม          
ตามลกัษณะขององคก์รแห่งการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนั 
 ทัง้นี้ เมื่อผู้วิจยัวเิคราะห์เป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความรอบรู้แห่งตน และด้านการคดิอย่างเป็นระบบ 
พบว่า มกีารสนับสนุนคุณลกัษณะขององค์กรแห่งการเรยีนรู้แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05              
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้โดยเพศชายสงูกว่าเพศหญงิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งของ 
เอกรณิทร ์เยน็วชิยั (2554) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมของพนักงานทีส่นับสนุนองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ของบรษิทั โซน่ี 
เทคโนโลย ีประเทศไทย ผลการทดสอบค่าความคดิเหน็ต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ดา้นความคดิเชงิระบบ
ระหว่างพนักงานเพศชายและพนักงานเพศหญงิ พบว่า มคี่า t เท่ากบั 3.249 และมคี่า Sig เท่ากบั 0.001 ซึง่น้อย
กว่า 0.01 เป็นไปตามสมมติฐาน โดยพนักงานเพศชายมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้าน
ความคดิเชงิระบบมากกว่าเพศหญงิ 
 1.2 อายุ ผลการศกึษาโดยรวมของพนักงานทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารสนับสนุนคุณลกัษณะขององค์กร
แห่งการเรยีนรูแ้ตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้เพราะพนักงาน
แมจ้ะมอีายุทีแ่ตกต่างกนั แต่มคีวามสนใจทีจ่ะสนบัสนุนความเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูเ้หมอืนกนั มเีป้าหมายทีจ่ะ
ท าให้องค์กรประสบความส าเรจ็ไปในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อภิชชยา บุญเจรญิ (2556) 
ศกึษาเรื่องอทิธพิลของวฒันธรรมองค์กรต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ ผลการทดสอบ ความแตกต่างระดบั
ความเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ของพนักงาน จ าแนกตามอายุ พนักงานที่มอีายุแตกต่างกนั มรีะดบัความเป็น
องคก์ร แห่งการเรยีนรูไ้ม่ต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 1.3 ระดบัการศกึษาสูงสุด พนักงานที่มกีารศึกษาแตกต่างกนั มีการสนับสนุนคุณลกัษณะขององค์กร          
แห่งการเรยีนรูแ้ตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบั 
สฐิสร กระแสร์สุนทร (2554) ศกึษาเรื่อง การศกึษาปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีต่อ
องค์การของข้าราชการส านักวิชาการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผลจากการศึกษา พบว่า  ระดบั
การศกึษากบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ต่ีอองคก์รมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิหรอือาจกล่าว
ไดว้่าระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ต่ีอองคก์รไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 
 1.4 ระยะเวลาท างานในองค์กรปัจจุบนั ผลการศึกษาโดยรวมพบว่า พนักงานที่มรีะยะเวลาท างานใน
องคก์รปัจจุบนัแตกต่างกนั มกีารสนับสนุนคุณลกัษณะขององคก์รแห่งการเรยีนรูแ้ตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญั
ทางสถติ ิทัง้นี้เพราะพนักงานภายในองคก์รมกีารถ่ายทอดความรูใ้หม่ระหว่างหน่วยงาน และร่วมกนัคดิ ช่วยกนั  
ลงมือปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร ท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างานมีผลให้การ       
สนบัสนุนความเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูไ้ม่แตกต่างกนั การศกึษานี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชุตมิา ชุตชิวิานนัท ์
(2554) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารทีม่ผีลต่อองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ของกลุ่มผูใ้หบ้รกิาร
โทรศพัท์เคลื่อนที่ ผลจากการศกึษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านระยะเวลาในการท างาน ส่งผลให้มพีฤติกรรม
องค์การแห่งการเรยีนรู้ไม่แตกต่างกนั เพราะโครงสร้าง และวฒันธรรม ขององค์กรส่งเสรมิให้พนักงานเกดิการ
สนับสนุนองคก์รแห่งการเรยีนรู ้แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อภชิชยา บุญเจรญิ (2556) ศกึษาเรื่อง อทิธพิล
ของวฒันธรรมองค์กรต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความเป็นองค์กร           
แห่งการเรยีนรูข้องพนักงาน จ าแนกตามระยะเวลาท างาน โดยใชส้ถติ ิBrown-Forsythe มคี่า Sig เท่ากบั 0.028 
ซึง่น้อยกว่า 0.05 นัน่คอื มรีะดบัความเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูแ้ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 ทัง้นี้ เมื่อผู้วิจ ัยศึกษาเป็นรายด้านของพนักงานที่มีระยะเวลาท างานในองค์กรปัจจุบันแตกต่างกนั              
มกีารสนบัสนุนคุณลกัษณะขององคก์รแห่งการเรยีนรู ้ดา้นวสิยัทศัน์ร่วม พบว่าพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 
2-4 ปี และ 8-10 ปี กบัพนักงานที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป มีค่า Sig. เท่ากบั .013 และ .029 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า พนักงานที่มรีะยะเวลาในการท างานแตกต่างกนั มกีารสนับสนุนคุณลกัษณะขององค์กรแห่งการ
เรยีนรู้ ด้านวสิยัทศัน์ร่วมแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนักงานที่มรีะยะเวลาในการ
ท างาน 2-4 ปี และ 8-10 ปีมกีารสนับสนุนคุณลกัษณะขององคก์รแห่งการเรยีนรูด้า้นวสิยัทศัน์ มากกว่าพนักงาน            
ที่มีระยะเวลาในการท างาน 10 ปีขึ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั .168 และ .186 ผลจากการศึกษานี้
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กรปวณ์ี ตาก๋า (2558) ศกึษาเรื่อง บรรยากาศองคก์รแห่งการเรยีนรูใ้นภาคอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมของไทย ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย             
ที่มีต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จ าแนกตามอายุงาน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  บุคลากร                          
ในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยทีม่อีายุการท างานต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อความเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ของภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย ด้านวิสยัทศัน์ร่วม แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                   
ทีร่ะดบั 0.5 
 2. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
 2.1 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น                
ด้านพฤติกรรมการค านึงถงึผู้อื่น ด้านพฤตกิรรมการอดทนอดกลัน้ ด้านพฤตกิรรมการใหค้วามร่วมมอื และด้าน
พฤตกิรรมการส านึกในหน้าที่มคีวามสมัพนัธก์บัการสนับสนุนคุณลกัษณะขององคก์รแห่งการเรยีนรูข้องพนักงาน
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นประเทศไทย ผลการศกึษาพบว่า พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง
องค์การโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัการสนับสนุนคุณลกัษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท                 
ผู้ให้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานการวจิยัทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยตวัแปร              
ทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความคิดเห็นว่าพฤติกรรมการ                 
เป็นสมาชกิที่ดขีององค์การโดยรวม มคีวามเหมาะสมมากขึน้ จะท าให้พนักงานมกีารสนับสนุนคุณลกัษณะของ
องค์กรแห่งการเรยีนรู้เพิม่ขึน้ในระดบัสูง ความสมัพนัธ์ดงักล่าวสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณิชา คงสบื (2560) 
ศกึษาเรื่อง แรงจูงใจในการท างาน วฒันธรรมองคก์ร และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารทีม่ผีลต่อการ
ท างานเป็นทมี กรณีศกึษา บรษิทั ลสิซิง่ แห่งหนึ่งเขตกรุงเทพมหานคร ระดบัความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถาม
เกี่ยวกบัแรงจูงใจในการท างาน วฒันธรรมองค์กร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการท างาน               
เป็นทมีโดยรวม มคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า แรงจูงใจในการท างาน 
วฒันธรรมองค์กร และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การมผีลต่อการท างานเป็นทมีอย่างมนีัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 และผลการวจิยัในครัง้นี้สอดคล้องกบังานวจิยัของ ดเิรก ทรพัย์ประเสรฐิ (2558) ศกึษาเรื่อง โมเดล
ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของครู สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา ผลการวจิยัสรุปได้ดงันี้ แบบจ าลองความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีอง
องคก์ารของคร ูมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ และผลการวจิยัในครัง้นี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อานนท ์
นิตเิจรญิพงศ ์(2558) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารบรษิทับุญถาวรเซรามคิจากดั สาขา
พระราม 2 ผลการศกึษาพบว่า พนักงานมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดอียู่ในระดบัมาก แนวทางแกไ้ขพนักงาน
ควรรู้จกัการรอคอยในการท างานไม่ว่าจะรอเอกสารหรอืขัน้ตอนกระบวนการท างานและควรมคีวามอดทนต่อสิง่            
ทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งไดใ้นการท างาน 
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 2.2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านพฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่นมีความสมัพนัธ์กบั              
การสนับสนุนคุณลกัษณะขององค์กรแห่งการเรยีนรู้ของพนักงานบรษิัทผู้ให้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่              
ในประเทศไทย ทัง้นี้ เพราะพนักงานมกัใหค้วามช่วยเหลอื อ านวยความสะดวก แก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อใหท้ างาน
ร่วมกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีไ่ดต้ัง้ไว้ ความสมัพนัธด์งักล่าวสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ อสิรภาพ สาลี (2556) ศกึษาเรื่อง รูปแบบความสมัพนัธ์เชงิโครงสร้างระหว่างพฤติกรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ต่ีอองคก์ารกบัการแลกเปลีย่นความรูข้องพนกังานซ่อมบ ารุงอากาศยานบรษิทัมหาชน พบว่า พฤตกิรรม
การช่วยเหลอืผูอ้ื่นสง่ผลต่อการแลกเปลีย่นความรูแ้ละเอือ้ต่อการแลกเปลีย่นความรู้ อธบิายไดว้่าพนกังานจะเขา้ไป
ช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงานในกรณีทีม่ปัีญหาเกดิขึน้ในงาน เมื่องานของเพื่อนร่วมงานไม่เสรจ็ตามก าหนด เมื่อเพื่อน
ร่วมงานมภีาระงานลน้มอืเมื่อมผีูท้ีเ่ขา้มาปฏบิตังิานใหม่ทีย่งัไม่ค่อยมปีระสบการณ์หรอืความรูใ้นการท างาน 
 2.3 พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร ดา้นพฤตกิรรมการค านึงถงึผูอ้ื่น มคีวามสมัพนัธก์บัการ
สนับสนุนคุณลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่                 
ในประเทศไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีไ่ดต้ัง้ไว ้ทัง้นี้  เพราะพนักงานพยายามหลกีเลีย่งการกระท าที่
อาจสรา้งปัญหาแก่เพื่อนร่วมงาน และคดิถงึผลกระทบทีผู่อ้ ื่นจะไดร้บัดว้ยเสมอ ความสมัพนัธด์งักล่าวสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ อสิรภาพ สาลี (2556) ศกึษาเรื่อง รูปแบบความสมัพนัธ์เชงิโครงสร้างระหว่างพฤติกรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ต่ีอองคก์ารกบัการแลกเปลีย่นความรูข้องพนกังานซ่อมบ ารุงอากาศยานบรษิทัมหาชน พบว่า พฤตกิรรม
การค านึงถงึผูอ้ื่นสง่ผลต่อการแลกเปลีย่นความรู ้พฤตกิรรมทีพ่นกังานเคารพสทิธขิองผูอ้ื่น ค านึงถงึผูอ้ื่นเพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาที่เกี่ยวกบัการท างานให้ความสนใจเอาใจใส่ต่อความรู้สกึ หรือความต้องการของผู้อื่น และแบ่งปัน
ทรพัยากรในการท างานร่วมกนั ดงันัน้ การค านึงถงึผูอ้ื่นในองคก์รจงึสรา้งมติรภาพ และการปฏสิมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั
ในการท างาน ท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีขึ้นในสถานที่ท างาน เอื้อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์พูดคุยแลกเปลี่ยน                 
ความคดิเหน็ รวมทัง้ขอ้มลูขา่วสาร เมื่อพนกังานมทีศันคตทิีด่ต่ีอกนั มกีารปฏสิมัพนัธพ์ดูคุย มคีวามสนิทสนมกนั 
 2.4 พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร ดา้นพฤตกิรรมการอดทนอดกลัน้ มคีวามสมัพนัธก์บัการ
สนับสนุนคุณลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่                   
ในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานการวจิยัที่ได้ตัง้ไว ้ทัง้นี้  เพราะถึงแมพ้นักงานจะรู้สกึเครยีดเรื่องการ
ท างาน หรอื ขบัขอ้งใจในบางเหตุการณ์ พนกังานกย็งัท างานดว้ยความเตม็ใจอย่างสดุความสามารถ ความสมัพนัธ์
ดงักล่าวสอดคล้องกบังานวิจยัของ วลัลพ ล้อมตะคุ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัเชงิสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรม               
การเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของพนกังานสายปฏบิตักิารมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั พบว่า พฤตกิรรมการเป็น
สมาชกิที่ดขีององค์การพฤติกรรม ด้านความอดทนอดกลัน้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.99 อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง คอื                
การรบัรูค้วามยุตธิรรมในองคก์ร และความผกูพนัต่อองคก์รโดยมขีนาดอทิธพิลทางบวก 
 2.5 พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร ดา้นพฤตกิรรมการใหค้วามร่วมมอื มคีวามสมัพนัธก์บัการ
สนับสนุนคุณลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่                   
ในประเทศไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีไ่ดต้ัง้ไว ้ทัง้นี้  เพราะพนักงานเขา้ร่วมกจิกรรมทีอ่งคก์รจดัขึน้ 
ดว้ยความความเตม็ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตังิาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย ความสมัพนัธด์งักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ดเิรก ทรพัยป์ระเสรฐิ (2558) ศกึษาเรื่อง โมเดลความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง
องคก์ารของคร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา พบว่า การศกึษาพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง
องค์การ ด้านการให้ความร่วมมอื มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด มคีวามสอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ตวัแปรที่มอีทิธพิล
ทางตรงต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ต่ีอองคก์าร อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 
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 2.6 พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร ดา้นพฤตกิรรมการส านึกในหน้าที่ มคีวามสมัพนัธก์บัการ
สนับสนุนคุณลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่                    
ในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานการวจิยัที่ได้ตัง้ไว ้ทัง้นี้ เพราะพนักงานมกัจะปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
ข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด และใช้ทรัพย์สินขององค์กรด้วยความระมัดระวังและเอาใจใส่อยู่เสมอ 
ความสมัพนัธด์งักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณิชา คงสบื (2560) ศกึษาเรื่อง แรงจงูใจในการท างาน วฒันธรรม
องค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีผลต่อการท างานเป็นทีม กรณีศึกษา บริษัท ลิสซิ่ง             
แห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์รไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
เมื่อท างานจะคดิถงึผลกระทบทีผู่อ้ ื่นจะไดร้บัดว้ย และมกัปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัอย่างเคร่งครดั 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 จากผลการวจิยั “พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร ทีส่นับสนุนคุณลกัษณะขององคก์รแห่งการ
เรยีนรู ้ของพนกังานบรษิทัผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นประเทศไทย” ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

จากการวเิคราะห์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์การโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัการสนับสนุน
คุณลกัษณะขององคก์รแห่งการเรยีนรู้ของพนักงานบรษิทัผู้ใหบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นประเทศไทย           
ในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความคิดเห็นว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม                           
มคีวามส าคญัจะท าให้พนักงานมกีารสนับสนุนคุณลกัษณะขององค์กรแห่งการเรยีนรู้เพิม่ขึน้ในระดบัสูง แต่เมื่อ
ผู้วจิยัท าการวเิคราะห์เชงิลกึไปที่รายด้านของพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ ได้แก่ ด้านพฤติกรรม            
การช่วยเหลือผู้อื่น ด้านพฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น ด้านพฤติกรรมการอดทนอดกลัน้ ด้านพฤติกรรมการให้               
ความร่วมมอื และดา้นพฤตกิรรมการส านึกในหน้าที ่พบว่าทุกดา้นมคีวามสมัพนัธก์บัการสนบัสนุนคุณลกัษณะของ
องคก์รแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษิทัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นประเทศไทยในระดบัปานกลาง 
ดงันัน้ องคก์รควรสนับสนุนใหค้วามส าคญัในเรื่องของการสรา้งบุคลากรใหเ้กดิพฤตกิรรมการการเป็นสมาชกิที่ดี
ขององค์การ เมื่อพนักงานในองค์กรมีการสนับสนุนให้มพีฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีมากขึน้ จะท าให้องค์กร            
เกดิความกา้วหน้า ถอืเป็นปัจจยัทีส่ าคญัทีส่ามารถช่วยเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลใหอ้งคก์รไดด้ ีและยงัเพิม่
ทุนทางสงัคมใหก้บัองคก์รไดอ้กีดว้ย 

จากการวเิคราะห์พฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การของพนักงานที่สนับสนุนคุณลกัษณะของ
องค์กรแห่งการเรยีนรู้ พบว่า มพีฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององคก์ารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา             
เป็นรายดา้นแลว้พบว่า มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร ดา้นพฤตกิรรมการช่วยเหลอืผูอ้ื่น อยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ หมายความ พนกังานมกัใหค้วามช่วยเหลอื อ านวยความสะดวกแก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อใหพ้วกเขาท างาน
ไดม้ปีระสทิธภิาพทีด่ขี ึน้ ดงันัน้บรษิทัจงึควรมโีปรแกรมระบบพีเ่ลีย้ง เพื่อใหเ้กดิความสมัพนัธร์ะหว่างพนักงานทีม่ี
ประสบการณ์มากกว่ากับพนักงานที่มีประสบการณ์น้อย โดยพี่เลี้ยงจะท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแนะน า 
สนับสนุนพฒันาศกัยภาพในการท างาน และช่วยเพิ่มบรรยากาศที่ดีในการท างาน จึงจะส่งผลให้พนักงานที่มี
พฤตกิรรมการช่วยเหลอืผูอ้ื่นมจี านวนมากขึน้ ท าใหเ้กดิการสนบัสนุนองคก์ารต่อไปอย่างยัง่ยนื 

จากการวเิคราะหก์ารสนบัสนุนคุณลกัษณะขององคก์รแห่งการเรยีนรูข้องพนกังาน ดา้นการเรยีนรูร้่วมกนั
เป็นทีม พบว่า มีการสนับสนุนคุณลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะในขอ้ค าถาม               
ท่านเชื่อว่าการท างานเป็นทมีไดเ้พิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานมากกว่าการปฏบิตังิานโดยล าพงั มรีะดบัความ
คดิเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุด หมายความว่า พนักงานเชื่อว่าการท างานร่วมกนัเป็นทมีได้ เพิม่ประสทิธภิาพและ
ประสทิธิผลในการท างาน ดงันัน้องค์กรควรมีการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ก าหนดเป้าหมายหรอืนโยบายขององคก์รร่วมกนั ยอมรบัฟังความคดิเหน็ของพนักงานเพิม่ขึน้ เพื่อให้พนักงาน
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รูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร เพื่อท าใหเ้กิดความรกัในองคก์ร และก่อเกดิเป็นวฒันธรรมทีด่ขีององค์กร 
และมีนโยบายในการสร้างทมีและเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม เพื่อให้เกดิการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ซึ่งกนั             
และกนั สง่เสรมิบรรยากาศในการท างานในการร่วมกนัเป็นทมีอย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป 

จากการศึกษาพบว่า พนักงาน ที่มีอายุ 22-31 ปี และอายุ 32-41 ปี มีการสนับสนุนคุณลกัษณะของ
องค์กรแห่งการเรยีนรู้ด้านวสิยัทัศน์ร่วม มากกว่าพนักงานทีม่อีายุ 42 ปีขึน้ไป ซึ่งอาจเป็นเพราะช่วงของวยัทีม่ี
ความคดิทีอ่นุรกัษ์นิยม ยดึถอืการปฏบิตั ิระมดัระวงั เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์การท างานมาระดบัหนึ่งแล้ว  
จงึท าใหพ้นักงานทีม่อีายุ 42 ปีขึน้ไป รูส้กึหมดไฟในการท างาน ดงันัน้จงึควรจดัการฝึกอบรมเพื่อช่วยกระตุน้และ
ส่งเสรมิพนักงานทีม่อีายุ 42 ปีขึน้ไป ใหรู้ส้กึอยากมสี่วนร่วมในการสนับสนุนองคก์รมากขึน้ เพราะพนักงานกลุ่มนี้            
เป็นพนกังานทีม่คีวามรู ้ความช านาญในงาน มคีวามสามารถช่วยขบัเคลื่อนใหธุ้รกจิเตบิโตไดอ้ย่างรวดเรว็ 

จากการศกึษาพบว่า พนักงานที่มรีะยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 2 ปี มกีารสนับสนุนคุณลกัษณะของ
องคก์รแห่งการเรยีนรูด้า้นการเรยีนรูร้่วมกนัเป็นทมี น้อยกว่าพนักงานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 2-4 ปี ซึง่อาจ
เป็นเพราะเป็นพนักงานใหม่ อาจยงัไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และก าลงัอยู่ในช่วงของการปรบัตัวให้เข้ากับ
นโยบายและบรรยากาศของบรษิทั ดงันัน้บรษิทัควรจดักจิกรรมใหก้บัพนกังานใหม่ใหไ้ดม้กีารปรบัตวัใหคุ้น้เคยกบั
บรรยากาศในทีท่ างานไดเ้รว็ขึน้ เพื่อลดช่องว่างระหว่างพนกังานใหม่และพนกังานเก่า 

ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 จากผลการวจิยั “พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร ทีส่นับสนุนคุณลกัษณะขององคก์รแห่งการ
เรยีนรู ้ของพนกังานบรษิทัผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นประเทศไทย” ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

จากการศกึษาในดา้นลกัษณะส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ พบว่าเพศชาย มกีารสนับสนุนองคก์รแห่งการ
เรยีนรูม้ากกว่าเพศหญงิ ดงันัน้ จงึควรเพิม่ความคดิเหน็ของพนักงานในแบบสอบถาม เพื่อจะไดน้ าขอ้เสนอแนะ
ดงักล่าว มาใช้ประกอบการพจิารณาส าหรบัการพฒันาหรอืปรบัปรุง รวมไปถึงเพื่อให้ทราบความแตกต่างทาง
ความคดิของเพศชายและเพศหญิงได้ชดัเจนมากขึน้ เพื่อน ามาเป็นแนวทางให้องค์กรวางแผนพฒันาบุคลากร            
ทีส่ง่ผลใหบุ้คลากร มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารเพิม่มากขึน้ 

ควรมกีารศกึษาสาเหตุทีพ่นกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 2 ปี มกีารสนบัสนุนคุณลกัษณะของ
องคก์รแห่งการเรยีนรู ้ดา้นการเรยีนรูร้่วมกนัเป็นทมี น้อยกว่าพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 2-4 ปี โดยอาจ
ท าการศกึษาขอ้มลูวจิยัเชงิปรมิาณ ควบคู่ไปกบัการศกึษาขอ้มูลวจิยัในเชงิคุณภาพ ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์ จดักลุ่ม
สนทนา เพื่อทีจ่ะสามารถเจาะจงขอ้มลูในเชงิลกึได ้
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งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนสารนิพนธ์ส าหรับนิสิต จากโครงการพิเศษบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑติ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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