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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเรื่อง การจดัการความรูแ้ละบรรยากาศองคก์ารที่มีความสมัพนัธต์อ่การเป็นองคก์าร
แห่งการเรยีนรู ้
ของพนกังานบรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังาน
ใหญ่ 

ผูว้ิจยั ชลาธร แสงถนอม 
ปรญิญา บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารยท์ี่ปรกึษา อาจารย ์ดร. วสนัต ์สกลุกิจกาญจน ์ 

  
การศึกษาวิจัยครัง้นี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา  การจัดการความรูแ้ละบรรยากาศองค์การที่มี

ความสัมพันธ์ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยคือ  พนักงานในบริษัทฯ  จ านวน  257 คน โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล สถิติที่ใชว้ิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที การวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหโ์ดยใชค้่าสถิติสหสัมพันธอ์ย่างง่าย 
ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ  21-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า สถานภาพโสด มีระดบัต าแหน่งงานในระดบัปฏิบตัิการที่รายไดต้่อเดือน  35,001-45,000 บาท และมี
ระยะเวลาในการท างาน 4–6 ปี ในส่วนระดับความคิดเห็นพบว่า การจัดการความรูแ้ละบรรยากาศองคก์ารมี
ความสมัพนัธต์่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูโ้ดยรวมทัง้หมดอยู่ในระดบัดี  ในส่วนของการสรุปผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า 1.พนกังานที่มีเพศที่แตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู  ้ดา้นการมีแบบแผน
ความคิด และดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 2.พนักงานที่มีอาย ุ
รายไดต้่อเดือน และระยะเวลาในการท างานที่แตกต่างกนัมีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ แตกต่างกนัที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 3.พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู  ้
ดา้นการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 4.พนักงานที่ระดับต าแหน่งงานที่
แตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู  ้ดา้นการมีแบบแผนความคิด ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม 
และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 5.การจัดการความรู  ้ได้แก่ 
กระบวนการแสวงหาความรู ้กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจดัเก็บและการเรยีกใช ้และกระบวนการถ่าย
โอนและการใชป้ระโยชนค์วามรู ้มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัสงูอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 6.บรรยากาศองคก์าร ไดแ้ก่ ความยืดหยุ่น ความรูส้ึกรบัผิดชอบ ระดับของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวลั ความชัดเจน และระดับความผูกพันต่อทีมงานมี
ความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัสงูและปานกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

Title KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL CLIMATE 
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IN PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

Author CHALATORN SANGTHANOM 
Degree MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Academic Year 2020 
Thesis Advisor Professor Wasan Sakulkijkarn  

  
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 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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กิตตกิรรมประกาศ 
  

สารนิพนธฉ์บบันีส้ามารถส าเรจ็ลลุว่งดว้ยความอนเุคราะหจ์ากอาจารย์ ดร. วสนัต ์สกลุกิจ
กาญจน์ ผู้ซึ่งคอยให้ค าปรึกษา  ข้อเสนอแนะต่าง  ๆ รวมถึงช่วยเหลือในการตรวจและแก้ไข
ข้อบกพร่องอัน เป็นประโยชน์อย่างยิ่ งต่องานวิจัยฉบับนี ้  จนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  ผู้วิจัย
ขอขอบพระคณุดว้ยความเคารพอย่างสงูไว ้ณ ที่นี ้

ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณ ผศ. ดร. กุลเชษฐ์ มงคล และอาจารย ์ดร. เพชรรตัน ์จินตน์ุพงษ์ ที่
กรุณาใหค้วามอนเุคราะหเ์ป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ  โดยใหค้ าชีแ้นะใน
การสรา้งแบบสอบถาม ตลอดจนร่วมเป็นคณะกรรมการสอบและพิจารณาเคา้โครงสารนิพนธ์ อัน
เป็นประโยชนอ์ย่างยิ่ง 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณครอบครัวที่คอยให้ก าลังใจ  ให้การสนับสนุน  และเช่ือมั่นในตัว
ขา้พเจา้มาโดยตลอด และขอขอบพระคณุคณาจารยม์หาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒทกุท่านที่ไดม้อบ
ความรูใ้นวิชาต่าง ๆ อนัเป็นประโยชนต์่อการท าวิจยั ส่งผลใหผู้ว้ิจยัสามารถน าความรูท้ี่ไดศ้ึกษาเล่า
เรียนมาประยุกตใ์ชใ้นงานวิจัยฉบับนี ้ ทัง้นีต้อ้งขอขอบคุณเพื่อน ๆ เอกการจัดการทุกคนที่คอยให้
ค าแนะน าและความช่วยเหลือเป็นอย่างดี รวมถึงผูต้อบแบบสอบถามงานวิจยันีทุ้กท่าน ที่ใหค้วาม
กรุณาตอบแบบสอบถามจนไดร้บัขอ้มลูที่เพียงพอจนสามารถท าใหง้านวิจยัส าเรจ็ไดด้ว้ยดี 

สดุทา้ยนีผู้ว้ิจัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนีจ้ะสามารถสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่ผูท้ี่สนใจใน
เรื่องของการจัดการความรู  ้บรรยากาศองคก์าร และการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ เพื่อที่จะเป็น
แนวทางในการศึกษาในการพฒันายิ่งขึน้ไป ทัง้นีห้ากงานวิจยันีมี้ขอ้บกพรอ่งประการใด ผูว้ิจยัตอ้ง
กราบขออภยัมา ณ โอกาสนี ้
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บทที ่1  
บทน า 

1. ภมิูหลัง 
ปัจจบุนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึน้มกัส่งผล

ต่อองคก์ารในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเสมอ ประกอบกบัการแข่งขนัทางธุรกิจที่มีความรุนแรง ท าให้
องคก์ารในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือเอกชน จ าเป็นที่จะตอ้งปรบัตวัใหท้ันต่อ
สถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันการมองหาแนวทางหรือโอกาสเพื่อ
ก าหนดทิศทางส าหรับการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ ถือเป็นสิ่งที่องค์การควรให้
ความส าคญั ซึ่งปัจจยัพืน้ฐานที่ท  าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั คือ องคก์ารตอ้งพยายาม
สรา้งความรู ้(Knowledge) ผ่านการเรียนรู ้(Learning) ในเรื่องราวต่าง ๆ  และน าความรูเ้หล่านัน้
มาพัฒนาจนเกิดเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้(Learning Organization) เพื่อการด ารงอยู่ไดอ้ย่าง
ยั่งยืน 

แนวคิดการสรา้งองค์การแห่งการเรียนรู ้(Learning Organization) ได้รบัการยอมรบั
อย่างกวา้งขวางว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยใหอ้งคก์ารอยู่รอดและสรา้งความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ในการด าเนินธุรกิจ โดย Senge (1990) กลา่วถึงองคก์ารแห่งการเรียนรู ้คือ องคก์ารที่สมาชิกไดมี้
การขยายขอบเขตความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากระดบับุคคล ระดบักลุ่มไป
จนถึงระดบัองคก์าร เพื่อกา้วสู่การเป็นองคก์ารที่มีรูปแบบความคิดใหม่ๆ พรอ้มกบัมีการเรียนรูถ้ึง
วิธีในการเรียนรูร้ว่มกบัผูอ้ื่นและเรียนรูไ้ปดว้ยกนัทัง้องคก์าร ซึ่งการที่จะสรา้งใหเ้กิดองค์การแห่ง
การเรียนรูอ้งคก์ารตอ้งสรา้งวินยัโดยอาศยัหลกั 5 ประการ คือ ความรอบรูแ้ห่งตน การมีแบบแผน
ความคิด มีวิสยัทศันร์ว่มกนั การเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม การมีรูปแบบวิธีคิดอย่างเป็นระบบ ดงันัน้
การน าแนวคิดดงักลา่วมาประยกุตใ์ชใ้นการท างานย่อมท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงไดเ้ปรียบ
กวา่องคก์ารที่เรียนรูไ้ดช้า้กวา่ 

การพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นบคุลากรที่เช่ียวชาญ (Knowledge Worker) จึงเป็นสิ่งส  าคญั 
เพราะบุคลากรที่เช่ียวชาญแสดงออกถึงความฉลาด มีทักษะ ความคิดสรา้งสรรค ์และการใช้
ความรูเ้ชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานท าให้องค์การมีความรู้ที่จ  าเป็นและส าคัญสะสมอยู่ใน
องคก์ารมากขึน้ (Hislop, 2009) ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวความคิดของ เจษฎา นกนอ้ย และ คณะ 
(2552) กล่าวว่า การบริหารองคก์ารยุคใหม่เป็นยุคที่มุ่งเนน้การพัฒนาไปที่ทรพัยากรบุคคลโดย
องคก์รยคุใหม่จะมีการสรา้งฐานความรูต้่าง ๆ รวมถึงการสรา้งทนุทางปัญญา เพื่อน ามาใชใ้นการ
พฒันาสิ่งต่าง ๆ สง่ผลใหท้รพัยากรบคุคลในยคุต่อจากนีจ้  าเป็นจะตอ้งมีทัง้ความสามารถ (Ability) 
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ความเช่ียวชาญ (Competence) และความเป็นมืออาชีพ (Professional) อย่างแทจ้รงิ โดยจะตอ้ง
มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู ้(Knowledge) และทักษะ (Skills) อย่างต่อเนื่องดว้ย
กระบวนการเรียนรูต้ลอดชีวิต (Life-long Learning) เพื่อน าพาตนเองและองค์การไปสู่การมี
ความสามารถทางการแข่งขนั 

การน าแนวคิดจัดการความรูม้าใชก้ับองคก์ารจะท าใหบุ้คลากรสามารถเรียนรูไ้ดด้ีขึน้
และมีความตอ่เนื่อง สอดคลอ้งกบั บญุดี บญุญากิจ  สมเจตน ์อิงคธีรวฒัน ์ และนงลกัษณ ์ประสพ
สุขโชคชัย (2547) อธิบายว่าการจัดการความรูท้ี่ดี จะตอ้งมีกระบวนการที่มีระบบในการคน้หา 
สรา้ง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ ถ่ายทอด แบ่งปันและใชค้วามรู ้องคป์ระกอบที่ส  าคัญของการ
จัดการความรูค้ือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการความรู ้โดย “คน” ถือว่าเป็นองคป์ระกอบที่
ส  าคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้และเป็นผู้น  าเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่วน 
“เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือที่ช่วยใหค้นสามารถจดัเก็บ แลกเปลี่ยนและคน้หา รวมทัง้น าความรูไ้ป
ใชอ้ย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ในส่วนของ “กระบวนการจัดการความรู”้ คือ การบริหารจัดการ
ความรูท้ี่ไดร้บัมาถ่ายทอดไปใหก้ับผูท้ี่ตอ้งการใชง้านเพื่อน าไปสรา้งนวตักรรมหรือปรบัปรุงการ
ท างาน โดยที่องคป์ระกอบทัง้สามสว่นนีจ้ะตอ้งเชื่อมโยงและใชร้ว่มกนัอย่างสมดลุ 

นอกจากนีบ้รรยากาศองคก์ารยังเป็นอีกหนึ่งองคป์ระกอบส าคัญที่มีความสมัพันธ์ต่อ      
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูเ้พราะเป็นสิ่งที่สง่ผลโดยตรงต่อการปฏิบตัิงานของบคุลากรภายใน
องคก์ารซึ่งบุคคลในองคก์ารสามารถรบัรูไ้ดท้ัง้ทางตรงและทางออ้ม โดย Brown (1980) กล่าวว่า 
บรรยากาศองคก์าร คือตวัช่วยในการวางรูปแบบความคาดหวงัของสมาชิกภายในองคก์ารและยงั
เป็นตวัก าหนดทศันคติท่ีดี รวมถึงความพงึพอใจท่ีจะอยู่กบัองคก์ารของสมาชิก อา้งอิงจาก Hunter 
(2007) กลา่วไวว้่า บรรยากาศขององคก์ารมีสว่นส าคญัที่จะท าเกิดการพฒันาองคก์ารและยงัช่วย
ใหก้ารบริหารทรพัยากรบุคคลของแต่ละองคก์ารสามารถรกัษาพนกังานใหอ้ยู่กบัองคก์ารไดน้าน
ยิ่งขึน้ กล่าวคือ ตอ้งมีการสนับสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสงู การใหร้างวลัต่อผลงาน ความยืดหยุ่น 
การจดัการความเสี่ยง และการมีสว่นรว่มในการบรูณาการองคก์าร 

กลุม่บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป เริม่ก่อตัง้ที่ประเทศสิงคโ์ปรเ์ม่ือปี พ.ศ. 2518 และเริม่ขยาย
เครือข่ายธุรกิจหลกัทรพัยม์ายังประเทศไทย โดยเริ่มด าเนินกิจการธุรกิจหลกัทรพัย ์โดยใชช่ื้อว่า 
“บริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)”  ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2540 มา
จนถึงปัจจบุนั ภายใตว้ิสยัทศันท์ี่มุ่งสูก่ารเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ครบวงจร รวมถึง
เป็นแหลง่ความรูท้ี่สามารถใหผู้ล้งทนุเขา้มาศกึษาในเรื่องการลงทนุ 
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ณ ปัจจบุนั บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดป้ระสบกบัปัญหา
การลาออกของพนกังานที่มีอตัราสงู (Turnovers) ซึ่งสง่ผลกระทบโดยตรงต่อองคก์าร โดย Gilmer 
(1971, p. 265) ไดก้ล่าวไวว้่า การลาออกจากองคก์ารของพนักงานถือเป็นภาระและตน้ทุนของ
บริษัทเนื่องจากบริษัทไดล้งทุนในการพฒันาบุคคลนัน้ขึน้มาและท างานมาระยะเวลาหนึ่งซึ่งการ
ลาออกก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่ายมากกว่าจะไดร้บัผลงานเป็นการตอบแทนจากบุคคลนัน้ แมว้่าในทุก
องคก์ารจะมีการเขา้และออกของพนกังานหมนุเวียนกนัไปเป็นเรื่องปกติ แต่ถา้มีอตัราการลาออก
จากงานที่ ถ่ีมากเกินไป สามารถเป็นตัวบ่งบอกภาวการณ์สูญเปล่าในแง่ของการลงทุนเพราะ
ความรูแ้ละความช านาญที่ไดร้บัระหว่างปฏิบตัิงานจะสญูหายไปเม่ือบุคคลนัน้ ๆ ลาออก ท าให้
เกิดปัญหาเรื่องความไม่ต่อเนื่องของการท างานตามมา อีกทัง้ยงัสง่ผลใหห้วัหนา้งานไดร้บัภาระใน
การสอนและฝึกงานใหก้บัพนกังานใหม่ ซึง่ท  าใหป้ระสิทธิภาพขององคก์ารลดนอ้ยลง 

จากความส าคญัและความเป็นมาดงักล่าวท าใหผู้ว้ิจยัเล็งเห็นว่าแนวคิดด้านการจดัการ
ความรูส้ามารถน ามาสรา้งโอกาสในการพฒันาองคก์ารใหด้ีขึน้ โดยสามารถน าแนวคิดดงักลา่วมา
เสริมหรือเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดผ่านการประยกุตใ์ชอ้ย่างเหมาะสมกบัรูปแบบขององคก์ารควบคู่ไป
กบัการสรา้งสรรคบ์รรยากาศองคก์ารใหน้่าอยู่ ซึ่งผูบ้รหิารของบรษัิทยงัสามารถน าผลการศกึษานี ้
มาช่วยในเรื่องของการก าหนดทิศทางหรือแนวทางในการสรา้งกลยทุธเ์พื่อผลกัดนัองคก์ารใหก้า้ว
เดินไปดว้ยความเขม้แข็ง และสรา้งการจดัการท่ีเป็นระบบที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหา 
ตลอดจนใชเ้ป็นแนวทางในการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจเพื่อเป็นรากฐานในการพฒันา
สูก่ารเป็นองคก์รแห่งการเรียนรูอ้ย่างยั่งยืน 

 

2. ความมุ่งหมายในงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร ์อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ แตกต่างกนั 

2. เพื่อศึกษาการจัดการความรูใ้นองคก์าร ที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่ง  
การเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

3. เพื่อศึกษาถึงบรรยากาศองคก์ารที่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
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3. ความส าคญัของการวิจยั 
1. เพื่อจะไดท้ราบถึงการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
2. เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู ้และบรรยากาศองคก์ารที่มี

ความสมัพนัธต์่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนของพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

3. ผูบ้รหิารสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูที่ไดใ้นการวิจยัมาใชพ้ฒันากบัการบรหิารงาน
ฝ่ายทรพัยากรบคุคลเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อการบรหิารงาน รวมถึงบรหิารพนกังานในองคก์าร 

4. ผูบ้รหิารสามารถใชข้อ้มลูที่ไดจ้ากการท าวิจยัในครัง้นีม้าเป็นขอ้มลูส าคญัท่ีสามารถใช้
ประกอบการตดัสินใจ การพิจารณารูปแบบการด าเนินงาน ก าหนดแบบแผนกลยุทธข์ององคก์าร 
เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุ 

 

4. ขอบเขตของการวจิัย 
การศึกษาเรื่อง “การจดัการความรูแ้ละบรรยากาศองคก์ารที่มีความสมัพนัธต์่อการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่”  ไดก้ าหนดขอบเขตในการท าวิจยั ดงันี ้

4.1 ประชากรทีใ่ช้ในงานวิจัย 
พนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่มี

จ านวนพนกังานทัง้สิน้ 558 คน (สอบถามขอ้มลู ณ เดือนกนัยายน พ.ศ. 2562) 

4.2 กลุ่มตวัอย่าง 
พนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ซึ่งได้

ทราบถึงจ านวนประชากร ดังนัน้จึงสามารถใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่  (Yamane, 1973) ส าหรบั 
การค านวณกลุม่ตวัอย่าง โดยก าหนดระดบัค่าความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 จากสตูรดงัตอ่ไปนี ้

 

𝑁 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
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 เม่ือ  n = จ านวนของกลุม่ตวัอย่างที่ตอ้งการ 
   N = จ านวน หรือขนาดของประชากร 
   e = ความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตวัอย่างที่สามารถยอมรบัได ้
 

แทนคา่ในสตูรดงันี ้

    𝑛 =  
𝑁

1+𝑁𝑒2 

    𝑛 =  
558

1+558 (0.05)²
 

    𝑛 = 233 คน 
 
ดังนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่างจะเท่ากับ 233 คน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพิ่ม 

รอ้ยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 24 คน เพื่อความสมบูรณ์มากขึน้ รวมเก็บตัวอย่างจ านวน
ทัง้สิน้ 257 คน ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุม่ตวัอย่างตามขัน้ตอนดงันี ้

4.3 ขั้นตอนการสุ่มตัวอยา่ง 
การศึกษาและคน้ควา้การวิจัย ผูว้ิจัยท าการวิจัยในเชิงส ารวจ (Survey Research) 

ซึง่ก าหนดขอบเขตไวด้งันี ้

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling)  เพื่อก าหนด
จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่จะศกึษาแตล่ะแผนก โดยเลือกเก็บตามสดัสว่นของจ านวนพนกังานในแตล่ะ
ฝ่ายดงันี ้

 
ตาราง 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
 

แผนก ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
การเงินและการบญัชี 12 6 
ควบคมุสินเชื่อ 11 5 
ปฏิบตัิการหลกัทรพัย ์ 32 15 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

แผนก ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
บรหิารความเสี่ยงองคก์ร 3 1 
ธุรการ 7 3 
พาณิชยเ์ลก็ทรอนิกส ์ 24 11 
ธุรกิจต่างประเทศ 18 8 
การตลาดและการสื่อสารเพ่ือพฒันาธุรกิจ 5 2 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 50 23 
ที่ปรกึษาบรหิารเงินลงทนุ 62 29 
วาณิชธนกิจ 6 3 
ตราสารอนพุนัธ ์ 3 2 
ฝ่ายสถาบนั 3 2 
คา้หลกัทรพัย ์ 279 129 
วิเคราะหห์ลกัทรพัย ์ 20 10 
ทรพัยากรบคุคล 7 4 
ตรวจสอบภายใน 8 4 
รวมทัง้สิน 558 257 

ที่มา: ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

ขั้นตอนที ่2 วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการ
เลือกสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก  ซึ่งเลือกเก็บแบบสอบถามกับพนักงานตามแผนกต่าง ๆ  
ตามสะดวก โดยใชแ้บบสอบถามที่ไดจ้ดัเตรียมไวใ้หเ้ป็นเครื่องมือในการเก็บขอ้มลูจนครบจ านวน 
257 คน 

4.4 ตัวแปรทีศ่ึกษา 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

1. ขอ้มลูประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
1.1 เพศ 
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1.2 อาย ุ
1.3 ระดบัการศกึษา 
1.4 สถานภาพ 
1.5 ระดบัต าแหน่งงาน 
1.6 รายไดต้่อเดือน 
1.7 ระยะเวลาในการท างาน 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
2.1 การจดัการความรู ้
2.2 บรรยากาศองคก์าร 

5. นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. พนกังาน หมายถึง พนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ส านกังานใหญ่ ที่ปฏิบตัิงานในสว่นของส านกังานใหญ่ ณ อาคารวรวฒัน ์
2. ลกัษณะส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะที่แสดงถึงความแตกต่างของพนักงานบริษัท

หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ตามหลกัประชากรศาสตรข์อง
ไดแ้ก่ เพศ ช่วงอายุ ระดบัของการศึกษา สถานภาพ ระดบัของต าแหน่งงาน รายไดต้่อเดือนและ
ระยะเวลาในการท างาน 

3. การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้องคก์รที่สามารถพัฒนาและขยายความสามารถใน
การสรา้งอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู ้ (Learn)             
การปรับตัว (Adapt) และการเปลี่ยนแปลง (Change) เพื่อความอยู่รอด หรือหมายถึงการ
สรา้งสรรค ์(Creates) การจดัหา (Acquires) โดยเช่ือมโยงความรูเ้ชิงรุกและเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมโดยมีพืน้ฐานของความรูแ้ละมมุมองใหม่ๆ โดยมีหลกั 5 ประการ ดงันี ้

3.1 ความรอบรูแ้ห่งตน (Personal Mastery) คือ ลักษณะการเรียนรูข้องบุคคลที่
ขยายขีดความสามารถในการสรา้งสรรคผ์ลงาน ซึ่งการเรียนรูข้องปัจเจกบคุคลเป็นจุดเริ่มตน้ของ
องคก์ารแห่งการเรียนรู ้เพราะบคุคลควรตอ้งไดร้บัการสง่เสรมิใหเ้กิดการพฒันาอยู่เสมอและควรที่
จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยใชรู้ปแบบที่เนน้การเรียนรูภ้ายในที่ท  างาน (Workplace Learning) 
หรอืการเรียนรูง้านในหนา้ที่ (On the Job Learning) 

3.2 การมีแบบแผนความคิด (Mental Models) คือ รูปแบบความคิดและจิตส านึก
ของพนักงาน โดยเป็นสิ่งที่สะท้อนพฤติกรรมของคนในองค์การนั้น ๆ ซึ่งล้วนมาจากการ
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ตัง้สมมติฐานและปรากฏการณท์ี่เกิดขึน้ มีความเขา้ใจงานที่ท  าแบบองคร์วมและมีความสามารถที่
จะพฒันาความคิดโดยไม่ยดึติดกบัความคิดรูปแบบเก่า 

3.3 การมีวิสยัทศันร์ว่มกนั (Shared Vision) คือ การมีส่วนรว่มในการสรา้งวิสยัทศัน์
หรอืภาพในอนาคตท่ีปรารถนาใหเ้กิดขึน้ในองคก์าร โดยที่องคก์ารมีการผลกัดนัใหพ้นกังานภายใน
บริษัททุกคนเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกันและมีจุดประสงคร์่วมกันในการปฏิบตัิงานและน าพาองคก์ร
ไปสูเ่ปา้หมายในที่สดุ 

3.4 การเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม (Team Learning) คือ พฤติกรรมของพนักงานที่
แสดงออกถึงความร่วมมือระหว่างบุคคลและทีมงาน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณ ์เพื่อรเิริม่ในสิ่งใหม่ๆ รวมถึงการพฒันาศกัยภาพของทีมงาน 

3.5 การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) คือ ท าความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ โดย
มองเห็นภาพความสมัพันธข์องสิ่งต่าง ๆ แบบองคร์วม สามารถคิดไดอ้ย่างมีเหตุผล เขา้ใจและ
มองเห็นเหตุการณ์ที่ ซับซ้อนได้ชัดเจนขึ ้น และน าไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

4. การจดัการความรู ้คือ วิธีการน าความรู ้ความช านาญ ของพนกังานภายในองคก์ารที่
มีอยู่หรือไดร้บัการเรียนรูม้าน ามาปรบัใชใ้หเ้กิดประโยชน ์โดยน ามาแบ่งปันเพื่อพัฒนาความรู้
ความช านาญของพนกังานในหน่วยงานเพื่อใชค้วามรูเ้หลา่นัน้เพิ่มศกัยภาพการท าก าไรและสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนัใหแ้ก่องคก์ารมีดว้ยกนั 4 ขัน้ตอน 

4.1 กระบวนการแสวงหาความรู ้(Knowledge Acquisition) คือ การแสวงหาความรู้
ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ารเพื่อน าความรูเ้หลา่นัน้มาเพิ่มศกัยภาพการท างานใหก้บัองคก์าร 

4.2 กระบวนการสรา้งความรู ้(Knowledge Creation) คือ การรวบรวมความรูท้ี่เป็น
ความรูท้ี่เห็นไดช้ดัเจน และความรูท้ี่อยู่ภายในตวับคุคล น ามาจดัเก็บใหเ้ป็นระบบ สามารถเขา้ถึง
และคน้หาไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ เช่น การจดัท าคูมื่อการปฏิบตัิงาน เป็นตน้ 

4.3 กระบวนการจัด เก็บและการเรียกใช้ความ รู้ (Knowledge Storage and 
Retrieval) คือ การรวบรวมหรือบนัทกึฐานความรูแ้ละกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกบับคุคล โดยน ามา
จดัเก็บใหเ้ป็นระบบ เพื่อใหส้ามารถเข้าถึงและคน้หาไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น การจดัท าคู่มือ
การปฏิบตัิงาน การแบง่หมวดหมู่ของงาน เป็นตน้ 

4.4 กระบวนการถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์ความรู ้คือ กระบวนการถ่ายทอด
ความรูแ้ละใชป้ระโยชน์จากความรูโ้ดยมีระบบสารสนเทศเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนกลไก
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อกระจายถ่ายถอดไปอย่างรวดเรว็ 
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5. บรรยากาศองคก์าร คือ องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารซึ่งบุคคลใน
องค์การรับรูท้ั้งทางตรงและทางอ้อม และมีอิทธิพลต่อการจูงใจและปฏิบัติงานในองค์การ 
องคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะช่วยสง่เสรมิและสนบัสนนุมีดว้ยกนั 6 ดา้น ประกอบดว้ย 

5.1 ความยืดหยุ่น (Flexibility) คือ สมาชิกในองค์การรูส้ึกมีอิสระในการคิดและ    
การสรา้งสรรคน์วตักรรมโดยไม่ตอ้งยดึติดกบัระเบียบแบบแผนไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

5.2 ความรูส้ึกรบัผิดชอบ (Responsibility) ของสมาชิกที่มีต่อองคก์าร คือ สมาชิก
รูส้กึถึงความรบัผิดชอบที่ตนเองมีต่อองคก์ารมากนอ้ยเพียงใด 

5.3 มาตรฐานการปฏิบตัิงาน (Standards) คือ ความรูส้ึกเก่ียวกบัความถูกตอ้งของ
การใหข้อ้มลูปอ้นกลบัเก่ียวกบัผลการปฏิบตัิงาน 

5.4 ความเหมาะสมของการใหร้างวลั (Rewards) คือ การที่สมาชิกรบัรูก้ารไดร้บัสิ่ง
ตอบแทนจากผลการปฏิบตัิงานที่ตนเองปฏิบตัิ เมื่อปฏิบตัิงานบรรลเุปา้หมายของการท างาน 

5.5 ความชัดเจน (Clarity) คือ การที่สมาชิกได้รับทราบพันธกิจ (Mission) และ
ค่านิยม (Values) ขององคก์าร 

5.6 ระดับความผูกพันต่อทีมงาน (Team Commitment) คือ การรับ รู ้เก่ียวกับ
ความรูส้กึของสมาชิกในองคก์ารว่าตนเองเป็นสว่นหนึ่งที่มีค่าขององคก์าร มีความรูส้กึเป็นเจา้ของ
และจงรกัภกัดีต่อกลุม่ผูป้ฏิบตัิงาน 
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6. กรอบแนวคิดในการวิจยั 
เรื่อง การจดัการความรูแ้ละบรรยากาศองคก์าร ที่มีความสมัพนัธต์่อการเป็นองคก์ารแห่ง

การเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส  านกังานใหญ่ 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเป็นองคก์ารแหง่การเรียนรู้ 

       - ความรอบรูแ้ห่งตน 

       - การมีแบบแผนความคิด 

       - การมีวิสยัทศันร์ว่มกนั 

       - การเรยีนรูร้ว่มกนัเป็นทีม 

       - การคิดอย่างเป็นระบบ 

  (Senge. 1990) 

การจัดการความรู้ 
- กระบวนการแสวงหาความรู ้
- กระบวนการสรา้งความรู ้
- กระบวนการจดัเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้
- กระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชน์
ความรู ้

(Marquardt, 1996) 

บรรยากาศภายในองคก์ร 
- ความยืดหยุ่น 
- ความรูส้กึรบัผิดชอบ 
- ระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
- ความเหมาะสมของการใหร้างวลั 
- ความชดัเจน 
- ระดบัความผกูพนัตอ่ทีมงาน 

(McClelland et al, 1995) 

ข้อมูลประชากรศาสตร ์
- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศกึษา 

- สถานภาพ 

- ระดบัต าแหน่งงาน 

- รายไดต้อ่เดือน 

- ระยะเวลาในการท างาน 
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7. สมมตฐิานในวิจัย 
1. พนักงานที่ มีปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ ระดบัต าแหน่งงาน รายไดต้่อเดือน และระยะเวลาในการท างานที่แตกต่างกนั มีผลต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ แตกตา่งกนั  

2. การจัดการความรู้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ กระบวนการแสวงหาความรู ้
กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจดัเก็บและการเรียกใช ้และกระบวนการถ่ายโอนและการใช้
ประโยชนค์วามรูท้ี่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

3. บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรบัผิดชอบ ระดบัของมาตรฐาน
การปฏิบตัิงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวลั ความชดัเจน และระดบัความผูกพนัต่อทีมงาน    
ที่ มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)ส านกังานใหญ่ 



 

บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยันีเ้ป็นการศกึษา การจดัการความรูแ้ละบรรยากาศองคก์าร ที่มีความสมัพนัธต์่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและผลงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง  
เพื่อประกอบการวิจยัตามล าดบัดงันี ้

1.  แนวคิดและทฤษฎีลกัษณะประชากรศาสตร ์
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการความรู ้
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกบับรรยากาศองคก์าร 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
6. สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่น  ามาใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้

1. แนวคิดและทฤษฎลีักษณะประชากรศาสตร ์
สุวสา ชัยสุรตัน ์(2552)ไดก้ล่าวถึงความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร ์คือ 

ปัจจัยที่ เสได้กล่าวถึงความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร ์คือ ปัจจัยที่ เสมือนเป็น
หลกัเกณฑใ์นการบ่งบอกถึงลกัษณะในตวับุคคลนัน้ ๆ อาทิ อายุ เพศ รูปแบบและของครอบครวั 
รายได ้การศกึษา อาชีพ วฏัจกัรชีวิต ศาสนา เชือ้ชาติ และสถานภาพทางสงัคม (Social class) 

ราชบณัฑิตยสถาน (2556) ใหค้วามหมายของประชากรศาสตร ์หมายถึง การศึกษาใน
รูปแบบสถิติที่เก่ียวกับประชากรในแง่มุมของอัตราการเกิด การตาย การยา้ยถิ่นฐานที่อยู่อาศัย 
และการกระจายไปยังสถานที่ต่าง ๆ เป็นตน้ ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่มีต่อสภาวะทางสังคมและ
เศรษฐกิจ 

DeFleur (1970, p. 102) ไดเ้สนอทฤษฎีที่กล่าวถึง อิทธิพลภายในกระบวนการของการ
สื่อสารที่เกิดขึน้ระหว่างผูส้ง่กบัผูร้บัสาร ซึ่งพบว่าว่าขอ้มลูข่าวสารไม่ไดไ้หลผ่านจากสื่อมวลชนถึง
ผูร้บัสารโดยตรงทนัที แต่มีปัจจยับางอย่างที่เก่ียวขอ้งกบัตวัผูร้บัสารในแต่ละบคุคล อาทิ ปัจจยัใน
เรื่องของจิตวิทยาและสงัคมที่จะมีอิทธิพลต่อการรบัขอ้มลูข่าวสาร โดยเดอเฟลอรไ์ดส้อนทฤษฎี
เก่ียวกบัเรื่องนีไ้วด้งันี ้

ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล (Individual Differences Theory) DeFleur 
(1970) ไดเ้สนอหลกัพืน้ฐาน ดงันี ้



  13 

1. มนุษยมี์ความหลากหลายและแตกต่างอย่างมากในองคป์ระกอบทางจิตวิทยา 
ของบคุคล 

2. ความแตกต่างเหล่านีบ้างส่วนลว้นเกิดจากลกัษณะทางชีวภาคหรือทางกายภาค
ของแตล่ะบคุคล แต่สว่นใหญ่ความแตกต่างที่เกิดขึน้จะมาจากการเรียนรู ้

3. มนุษยถ์ูกเลีย้งดูภายใตส้ถานการณ์ที่แตกต่างกันไป จึงสามารถเปิดรบัความ
คิดเห็นที่แตกตา่งกนัไปอย่างกวา้งขวาง 

4. การเรียนรู ้สิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ท าให้เกิดมุมมองหรือทัศนคติ  ค่านิยม และ  
ความเชื่อถือที่ถือวา่เป็นลกัษณะทางจิตวิทยาสว่นบุคคลที่แตกตา่งกนั 

ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์(2552) กลา่วถึง ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์อนัไดแ้ก่ อาย ุเพศ 
ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชีพ การศกึษา ซึ่งเป็นเกณฑใ์นการแบ่งสว่นตลาด 
และลักษณะดา้นประชากรศาสตรย์ังเป็นลกัษณะที่ส  าคัญและสถิติที่วัดไดข้องประชากรที่ช่วย
ก าหนดตลาดเป้าหมาย โดยขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิภาพต่อ
การก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์
ที่ส  าคญั มีดงันี ้ 

1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าใหบุ้คคลมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาแตกต่างกัน 
จึงท าใหก้ารติดต่อสื่อสารที่ส่งออกมายงัผูร้บัสารย่อมแตกต่างกนั กล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโนม้ที่
จะต้องการรบัและส่งข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่ เพศชายมีความต้องการที่จะสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดีใหเ้กิดขึน้จากการรบัและส่งข่าวสาร กล่าวไดว้่าเพศหญิงและเพศชายมีความ
แตกต่างกันในดา้นความรูส้ึกนึกคิด ค่านิยมและทัศนคติ ทั้งนีเ้นื่องจากวัฒนธรรมและสังคม 
ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนทัง้สองเพศไวต้่างกนั 

2. อายุ คือ ปัจจยัที่ท  าใหค้นมีความแตกต่างกนัในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม 
โดยคนที่อายุน้อยมักจะมีแนวความคิดที่เป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง และมองโลกในแง่ดี ซึ่ง
ตรงกนัขา้มกบักนัคนอายมุากมกัจะมีความคิดที่ยดึติดกบัสิ่งเดิม หรือมีความคิดท่ีเป็นอนรุกัษน์ิยม 
ยึดถือการปฏิบตัิ ระมดัระวงั ไม่ยืดหยุ่นและค่อนขา้งที่จะมองโลกในแง่รา้ย เนื่องมาจากคนอายุ
มากมีความคิดว่าตนไดมี้ประสบการณ์มาก่อน ดังนั้นพบว่าการใชชี้วิตที่แตกต่างกัน ลักษณะ  
การใชส้ื่อย่อมแตกต่างกนั โดยคนที่มีอายมุากมกัจะใชส้ื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารสาระมากกวา่ความ
บนัเทิง 

3. การศึกษา คือ จะท าให้คนมีความคิด มีค่านิยม มีทัศนคติหรือมุม ตลอดจน
พฤติกรรมแตกต่างกนั ผูท้ี่มีการศึกษาสงูจะไดเ้ปรียบเป็นอย่างมากในแง่ของการเป็นผูร้บัสารที่ดี 
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เพราะมีมุมมองที่กวา้งขวางและเขา้ใจสารไดด้ี และจะไม่เช่ืออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือ
เหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษาต ่ามักจะติดตามและหลงเช่ือสื่อประเภทวิทยุ โทรทศัน์ 
และภาพยนตร ์ไดง้่าย 

4. สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได ้การศกึษา และสถานภาพ
ทางสังคมของบุคคล ที่เป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดสัดส่วนของตลาด และยังมีอิทธิพลต่อ
ปฏิกิริยาของผู้รบัสารที่มีต่อผู้ส่งสารเป็นอย่างมาก เพราะแต่ละคนมีวัฒนธรรมประสบการณ ์
ทศันคติ ค่านิยมและเปา้หมายที่ต่างกนั 

5. สถานภาพสมรส หมายถึง การครองเรือน โดยแบ่งเป็น โสด สมรส หมา้ย หย่ารา้ง 
หรือแยกกันอยู่ ซึ่งปัจจัยเหล่านีจ้ะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการตัดสินใจของคนได ้เช่น คนโสด 
การตัดสินใจมักจะเกิดขึน้โดยตัวเอง ซึ่งในขณะที่คนที่สมรสแลว้จะมีการตัดสินใจร่วมกันกับคู่
สมรส ซึง่จะมีอิทธิพลตอ่กระบวนการคิด การวิเคราะห ์และการตดัสินใจรบัขอ้มลูข่าวสารที่ต่างกนั 

พรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2529, น. 312-315) ใหค้วามหมายของประชากรศาสตร ์คือ 
ลกัษณะของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกนั โดยความแตกต่างทางประชากรศาสตรจ์ะมีทธิพลต่อการ
สื่อสารได ้ซึง่ลกัษณะทางประชากรศาสตรน์ีจ้ะประกอบดว้ย 

1. อายุ (Age) ผู้ที่ มีอายุต่างกันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นมีความยากง่าย
แตกต่างกัน โดยบุคคลที่มีอายุมากมกัจะเปลี่ยนแปลงไดย้าก ท าใหก้ารชกัจูงหรือโนม้นา้วจิตใจ
ของแตล่ะบคุคลจะยากขึน้ตามอายขุองคนที่เพิ่มขึน้ 

2. เพศ (Sex) คณุลกัษณะบางอย่างของเพศชายและเพศหญิงจะมีความแตกต่างกนั 
ท าใหพ้ฤติกรรมเก่ียวกับการสื่อสารก็แตกต่างกันดว้ย ดังนั้นเพื่อความชัดเจนจึงจอ้งสื่อสารให้
ชดัเจนวา่ท าการสื่อสารกบัเพศชายหรือเพศหญิง 

3. การศึกษา (Education) คือ ตวัแปรส าคญัที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสาร
ระหว่างผูร้บัและผูส้ง่สาร ซึง่การศกึษาจะท าใหพ้ฤติกรรมของแต่ละบคุคลแตกต่างกนัออกไป ผูท้ี่มี
การศกึษาสงูจะมีความสนใจในเรื่องที่มีเหตผุลรองรบั เพื่อน ามาประกอบการตดัสินใจ 

4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and economic status) หมายถึง อาชีพ
รายไดเ้ชือ้ชาติและชาติพนัธุต์ลอดจนภมูิหลงัของครอบครวั ซึ่งฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจนัน้มี
อิทธิพลตอ่พฤติกรรมของคน 

แนวคิดของ กรรณิการ ์เหมือนประเสริฐ (2548) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบภายใน
องค์การต่าง ๆ จะประกอบไปด้วยบุคลากรในระดับต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ในแต่บุคคลจะมี
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พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกัน ลว้นมีสาเหตุ  
มาจากปัจจยัที่แตกตา่ง โดยลกัษณะพฤติกรรมในการท างานของบคุคลจะเป็นดงันี ้

1. อายุกับการท างาน (Age and Job Performance) มีค ากล่าวที่เป็นที่ยอมรบัว่า
ผลงานของบคุคลจะลดนอ้ยลงในขณะที่อายเุพิ่มขึน้ ถึงแมผู้ท้ี่มีอายมุากกว่าจะมีประสบการณใ์น
การท างานสงูและสามารถปฏิบตัิงานที่จะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูได ้นอกจากนีจ้ะเห็นไดว้า่คนที่
อายมุากจะไม่ค่อยยา้ยงาน หรือลาออกจากบอ่ย ๆ แต่กลบัมีความผกูพนักบัที่ท  างานเดิมมากกว่า 
อาจเพราะการไม่เปลี่ยนงานจะมีผลท าใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนมากขึน้ ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ  
ที่เพิ่มขึน้ 

2. เพศกบัการท างาน (Gender and Job Performance) ความสามารถในการเรียนรู ้
ระหวา่งเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกนั แตอ่ย่างไรก็ตามในการศกึษาของนกัจิตวิทยา
พบว่าเพศหญิงจะมีลกัษณะคลอ้ยตามมากกว่าเพศชายและเพศชายจะมีความคิดเชิงรุกความคิด
กา้วไกลและมีความคาดหวังในความส าเร็จมากกว่าเพศหญิงแต่จะไม่มีความแตกต่างในเรื่อง
ผลงานและในเรื่องความพงึพอใจในงาน 

3. สถานภาพสมรสกับการท างาน (Marital Status and Job Performance) พบว่า
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสมีอัตราการลาออกจากงานน้อยกว่าพนักงานที่มีสถานภาพโสด 
นอกจากนีย้งัมีความพงึพอใจในงานสงูกวา่ผูท้ี่เป็นโสด 

4. ความอาวโุสในการท างานกบัการท างาน (Tenure and Job Performance) ผูท้ี่มี
อายงุานนาน หรอืผูอ้าวโุสในการท างานจะมีผลงานสงูกวา่พนกังานใหม่ และยงัมีความพงึพอใจใน
งานสงูกวา่ 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่ไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ ผูว้ิจัยไดน้  าแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน ์
(2552) มาเป็นแนวทางในการศกึษาและคน้หาเก่ียวกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์ี่แตกตา่งกนั 
เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาเรื่องของความสมัพนัธท์ี่มีต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ ระดบัต าแหน่งงาน รายไดต้่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน ที่แตกต่าง
กันสามารถช่วยจ าแนกลักษณะของแต่ละบุคคลและใหผ้ลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น เพศ 
สามารถบอกถึงความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดและการแสดงออกทางความรูส้ึกนึกคิด 
เพราะเพศชายและหญิงมีพฤติกรรมการรบัสารที่ต่างกัน อีกทัง้ค่านิยมและทัศนคติต่างถูกหล่อ
หลอมมาในวฒันธรรมที่ต่างกัน อายุ บอกถึงลกัษณะทางความคิดและพฤติกรรม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ระดับการศึกษาบ่งบอกถึงลักษณะความคิด ทัศนคติ หากมี
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การศกึษาสงูจะไดเ้ปรียบในเรื่องของการรบัสาร และมีเหตผุล เขา้ใจสารไดด้ี ซึ่งจะแตกต่างกบัผูท้ี่
มีการศึกษาต ่ากว่า สถานภาพสมรสจะแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจใน
สถานการณต์่าง ๆ  เช่น คนโสดไม่ตอ้งค านึงถึงคนอื่นมากนกัจะตดัสินใจจากความรู้สกึของตน ซึ่ง
แตกต่างกบัคนที่สมรสแลว้ที่จะมีการตดัสินใจรว่มกบัคู่สมรส ระดบัต าแหน่งงานจะแสดงถึงความ
อาวโุสในเรื่องของการท างาน โดยกลุม่ที่มีความอาวโุส หรือมีระดบัต าแหน่งสงูกว่ามกัจะมีผลงาน
มากกว่าพนกังานใหม่ รายไดต้่อเดือนบอกถึงลกัษณะของความพึงพอใจในการท างาน เพราะแต่
ละบุคคลมีทัศนคติและเป้าหมายที่แตกต่างกัน และระยะเวลาในการท างานจะแสดงถึงความ
ช านาญในการท างาน เม่ือเกิดปัญหาสามารถรบัมือไดอ้ย่างมืออาชีพ เป็นตน้  

 

2. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ 
แนวคิดการจัดการความรูเ้ป็นเครื่องมือที่ส  าคัญในการบริหารทรัพยากรและความ

เช่ียวชาญขององคก์ารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกไดเ้ป็นอย่างดี สรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันน าไปสู่  
การเป็นองคก์ารที่เติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน 

2.1 ความหมายของการจดัการความรู้ 
ดนุพันธ ์วิสวุรรณ (2555) ใหค้วามหมายการจัดการความรู ้หมายถึง การรวบรวม

องคค์วามรูท้ี่มีอยู่กระจดักระจายในตวัของบคุคลหรือเอกสาร และน าคสามรูเ้หลา่นัน้มาพฒันาให้
เกิดเป็นระบบเพื่อใหบ้คุลากรทุกคนในองคก์ารสามารถเขา้ถึงความรูแ้ละพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูมี้
ความรู ้ตลอดจนสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และยงัช่วยเพิ่มความสามารถในเชิง
การแข่งขนัไดส้งูสดุ ซึ่งเป้าหมายสงูสดุของการจดัการความรู ้คือ กลุม่บคุคลที่สามารถด าเนินการ
จดัการความรูร้ว่มกนั ซึง่บลุคลเหลา่นีจ้ะมีชดุความรูข้องตนเองอนัเกิดจากการสรา้งรว่มกนั เพื่อใช้
งานรว่มกนั และสามารถสรา้งความรูข้ึน้ใชเ้องอยู่ตลอดเวลา 

Scott, L. T. (2001 อ้างถึงใน ปณิตา พ้นภัย , 2544, น. 22) กล่าวถึง การจัดการ
ความรูว้า่มีความเก่ียวขอ้งกบัสิ่งเหลา่นี ้ 

1. การรวบรวม การจดัระเบียบ การเขา้ถึงขอ้มลูต่าง ๆ เพื่อสรา้งเป็นความรู ้หาก
มีการน ามาใชป้ระโยชนอ์ย่างเหมาะสม สารสนเทศและเทคโนโลยีเก่ียวกบัคอมพิวเตอรจ์ะสามารถ
สนบัสนนุใหก้ารจดัการความรูมี้อ านาจได ้
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2. การแบ่งปันความรู ้เพราะถา้ปราศจากการแบ่งปันความรู ้ความพยายามใน
การจัดการความรูจ้ะลม้เหลว ในการแบ่งปันความรูท้ี่ตอ้งอาศัยวัฒนธรรมองคก์ารเป็นส าคัญ
เพราะมีอิทธิพลอย่างมากตอ่ความส าเรจ็ 

3. การอาศยับคุคลที่มีความรูห้รอืความเฉลียวฉลาดในการปฏิบตัิงาน 
4. การเพิ่มประสิทธิผลขององคก์าร เพราะการบริหารความรูเ้ป็นสิ่งที่ช่วยท าให้

องคก์ารบรรลเุปา้หมาย และประสบความส าเรจ็ได ้
ดาเวนพอรท์ และพรูซาค ไดอ้ธิบายว่าความหมายของค าว่า “ความรู”้ ว่าหมายถึง 

การรวมกนัของของประสบการณ ์ค่านิยม และสารสนเทศ ที่เป็นสภาพแวดลอ้มและกรอบในการ
ปฏิบตัิงาน (Prusak, 1998) 

Keyes (1950) ใหค้  านิยามการจัดการความรูว้่าเป็นการวิเคราะหค์วามรูท้ี่สามารถ
หามาไดแ้ละมีความตอ้งการใช ้แลว้ท าการวางแผนและความคมุการปฏิบตัิการพฒันาทรพัยส์ินที่
อยู่ในรูปแบบความรูข้ององค์การ เพื่อใช้ความรูเ้หล่านั้นเพิ่มศักยภาพการท าก าไรและสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์การ ส่วน  Debowski (2006, p. 16) ให้ความหมาย 
การจดัการความรูว้่าเป็นกระบวนการที่ประกอบดว้ย การระบุ (Identifying) การจบั (Capturing) 
การรวบรวม (Organizing) และการเผยแพร ่(Dissemination) ซึ่งความรูเ้ป็นทรพัยส์ินทางปัญญา
และมีความส าคญัในแง่ของประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบั ฐิติพร ชมภูค า 
(2548, น. 21) ซึ่งไดก้ล่าวถึงการจดัการความรู ้คือ การจดัการที่น  าเอาความรูแ้ละความเขา้ใจใน
การท างานรว่มกนัของปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกนัในองคก์ารมาเก็บรวบรวมและเรียบเรียงใหเ้ป็น
ประโยชน ์โดยการสรา้งคณุค่า ตลอดจนพฒันาระบบใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุในการท างาน  

การจัดการความรูใ้นค าอธิบายของ กรกนก ทิพรส และพิชัย ตั้งภิญโญพุฒิคุณ 
(2548, น. 91) อธิบายว่า เป็นกระบวนการของการเก็บรวบรวมความรูใ้นองคก์ารและน าความรูท้ี่
เก็บรวบรวมจากบคุลากรแต่ละคนมาถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเป็นการแบง่ปันความรูซ้ึ่งกนัและกนั ซึ่ง
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขอองคก์าร รวมถึงการจัดเก็บความรูไ้วเ้ป็นทรพัยส์ินที่  
คงอยู่กับองคก์ารตลอดไป และนวลละออ แสงสขุ (2550, น. 61) ใหค้วามหมายของการจดัการ
ความรู ้คือ กระบวนการจดัการที่เป็นระบบ มีขัน้ตอนชดัเจน เริ่มตัง้แต่การประมวลผลขอ้มลูไปถึง
การสรา้งความรูแ้ละน าประสบการณข์องบุคคลมาจดัเก็บ โดยค านึงความสะดวกในการน ามาใช้
งาน จงึจ าเป็นตอ้งจดัเก็บในช่องทางที่สะดวกที่สดุ 

วิจารณ์  พานิช (2546 , น. 2) ได้อธิบายถึงการจัดการความรู้ คือ การสร้า ง
ผลประโยชนจ์ากตน้ทุนทางปัญญาโดยยกระดบัความรูใ้นองคก์าร ซึ่งค าอธิบายนีส้อดคลอ้งกับ
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วฒุิศกัดิ์ พิศสวุรรณ (2548, น. 22) กล่าวไวว้่า การจัดการความรูเ้ป็นการจดัการสารสนเทศและ
ความรูท้ี่นับว่าส าคัญ หรือเป็นทรพัยส์ินที่เป็นนามธรรม ( Intangible Asset) ซึ่งมีความส าคัญที่
องคก์ารตอ้งน ามาใชใ้นการสรา้งความแตกต่างทางการแข่งขัน โดยอาศัยกระบวนการจัดการ
ความรูเ้พื่อพฒันาองคก์ารเพื่อความไดเ้ปรียบ ในส่วนของ ธีระ รุญเจรญิ (2550, น. 214) กล่าวว่า 
การจดัการความรู ้คือ เครื่องมือเพื่อใชใ้นการท าใหบ้รรลเุปา้หมาย 3 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การบรรลเุปา้หมายของงาน 
2. การบรรลเุปา้หมายในการพฒันาบลุคลากร 
3. การบรรลเุปา้หมายในการพฒันาสูก่ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้

จากความหมายของการจัดการความรูข้า้งตน้สรุปไดว้่า การจัดการความรูเ้ป็นสิ่ง
ส  าคัญในขับเคลื่อนการท างานของบุคลากรภายในองคก์ารเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้โดย
ปฏิ บัติ งานผ่ านกระบวนการการระบุ  ( Identifying) การจับ  (Capturing) การรวบ รวม 
(Organizing) การเผยแพร่ (Dissemination)โดยสามารถน าความรูเ้หล่านีไ้ปประยุกตใ์ชใ้หเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุและเป็นไปอย่างยั่งยืน 

2.2 ประเภทของความรู้ 
การแบ่งประเภทของความรูส้ามารถมองไดห้ลายแง่มุม แต่ผูว้ิจัยขอยกค าอธิบาย 

ประเภทของความรูข้อง วิจารณ์ พานิช (2548, น.3) ที่ไดจ้  าแนกประเภทของความรูอ้อกเป็น 2 
ประเภท คือ 

1. ความรูโ้ดยนยัหรือความรูท้ี่ไม่สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน (Tacit Knowledge) 
คือ ความรูอ้ย่างไม่เป็นทางการ จะอยู่ในรูปแบบทกัษะเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล ซึ่งทกัษะต่าง ๆ 
จะเกิดจากประสบการณ ์ความเช่ือหรอืความคิดสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัจากการท างาน เช่น กาถ่ายทอด
ความรู ้ความคิดผ่านการสงัเกต หรอืเกิดขึน้ขณะสนทนา ตลอดจนการฝึกอบรม แต่ความรูป้ระเภท
นีเ้กิดจากประสบการณท์ี่ไดพ้บเจอน ามาเล่าสูก่นัฟัง ดงันัน้จึงยากต่อการจดัเก็บใหเ้ป็นระบบหรือ
หมวดหมู่ได ้

2. ความรูท้ี่ชดัเจน หรอืความรูท้ี่เป็นทางการ (Explicit Knowledge) คือ ความรูท้ี่
บนัทึกเป็นลายลกัษณอ์กัษรและใชร้ว่มกนัในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนงัสือ หรือสิ่งพิมพ ์เอกสารของ
องคก์าร เว็บไซต ์อินทราเน็ต ความรูรู้ปแบบนีจ้ะเป็นความรูท้ี่แสดงออกมาโดยใชร้ะบบสญัลกัษณ ์
ท าใหส้ื่อสารและเผยแพรไ่ดส้ะดวก 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจดัการความรู้ 
การจดัการความรูเ้ป็นกระบวนการที่ช่วยรวบรวม จดัเก็บ วิเคราะหแ์ละก าหนด

ขอ้มลูต่าง ๆ ใหเ้ป็นระบบระเบียบ  รวมถึงการเผยแพร่องคค์วามรูท้ี่มีประโยชนต์่อการพฒันา โดย
ทฤษฎีของ Marquardt (1996) ได้กล่าวถึง ต้นแบบเชิงระบบของการจัดการความรูจ้ากแหล่ง
ความรูไ้ปสูก่ารใชค้วามรูใ้หเ้กิดประโยชน ์มี 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

1. กระบวนการแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) สามารถค้นหา
ความรูไ้ดจ้ากทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร 

1.1 ก า รแส วงห าความ รู้ภ ายนอกอ งค์ก า ร  (External Collection of 
Knowledge) คือ การเปรียบเทียบสมรรถนะกับองคก์ารอื่น ๆ เป็นการแข่งขันที่สามารถน ามา
ปรับปรุงงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ ใช้ความคิดสร้างสรรค์จากการใช้ข้อมูลสารสนเทศ  
จากภายนอกดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเขา้รว่มประชมุ การจา้งที่ปรกึษา การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ ์
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสต์่าง ๆ การติดตามแนวโนม้ทางเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยี การรวบรวม
ขอ้มลูจากลกูคา้ รว่มถึงคูแ่ข่ง การรว่มมือกบัองคก์ารอื่น ๆ ตลอดจนการสรา้งพนัธมิตรและรูปแบบ
ความรว่มมือตา่ง ๆ 

1.2 ก า ร แ ส ว งห า ค ว า ม รู้ภ า ย ใน อ งค์ ก า ร  ( Internal Collection of 
Knowledge) เป็นความสามารถในการเรียนรูข้องบคุคล ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มคณุค่าใหก้บัองคก์าร 
เช่น การมุ่งความสนใจไปยังความรูข้องทีมงานที่มีการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ตรง หรือการ
สนบัสนนุอย่างตอ่เนื่องในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบตัิงานใหม่ๆ 

2. กระบวนการสรา้งความรู ้(Knowledge Creation) มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัประเภทของ
ความรูท้ี่ประกอบดว้ย ความรูท้ี่พบไดอ้ย่างชัดเจน (Explicit Knowledge) และความรูท้ี่ซ่อนเรน้ 
(Tactics Knowledge) โดยความ รู้ทั้ ง  2 ป ระเภทนี ้  สามารถอ ธิบายด้วยวิ ธีการ 4 แบบ 
ประกอบดว้ย 

2.1 การสรา้งความรูท้ี่ซ่อนเรน้ไปเป็นความรูท้ี่ซ่อนเรน้ (Tacit to Tacit Creation 
of Knowledge) เป็นความรูท้ี่เติบโตขึน้แบบความเป็นส่วนตวั โดยบุคคลหนึ่งไดส้่งผ่านความรูไ้ป
ยงัอีกบคุคลหนึ่ง เช่น ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธใ์นการฝึกงานกบัผูบ้งัคบับญัชา ซึ่งทัง้สองไดท้ างาน
รว่มกนัอย่างใกลช้ิด การฝึกงานในรูปแบบนีส้ามารถเรยีนรูว้า่อะไรคือความรูท้ี่ซอ่นเรน้ของผูบ้ญัชา 
การเรียนรูแ้บบนีค้่อนขา้งมีขอ้จ ากดัของการสรา้งความรู ้เพราะความรูซ้่องเรน้ดงักล่าวไม่สามารถ
กลายเป็นความรูท้ี่ชดัแจง้ได ้และองคก์ารไม่สามารถสกดัหรือดงึเอาความรูด้งักลา่วออกมาทัง้หมด
ไดโ้ดยง่าย 
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2.2 การสร้างความ รู้ที่ ชัดแจ้งสู่การเป็นความ รู้ที่ ชัด  (Explicit to Explicit 
Creation of Knowledge) ความรูล้กัษณะนีเ้กิดจากการผสมผสานและผ่านการสงัเคราะหค์วามรู้
ที่ชัดแจ้งที่ปรากฏอยู่ เช่น ผู้จัดการองค์การรวบรวมและสังเคราะห์สารสนเทศขององค์การ  
การสรา้งความรูแ้บบนีมี้ขอ้จ ากัดส าหรบัการสรา้งความรูใ้หม่ ๆ เพราะมุ่งให้ความสนใจเพี ยง
ความรูท้ี่ปรากฏและมีอยู่แลว้ภายในองคก์าร 

2.3 การสร้างความรูท้ี่ซ่อนเรน้สู่การเป็นความรูท้ี่ชัดแจ้ง (Tacit to Explicit 
Creation of Knowledge) การสรา้งความรูล้กัษณะนีเ้กิดขึน้เม่ือมีบางคนน าความรูท้ี่ปรากฏอยู่
แลว้มาเพิ่มเติม หรือผสมผสานดว้ยความรูท้ี่ซ่อนเร้นต่าง ๆ ของตน และออกแบบความรูบ้า้งสิ่ง
บางอย่างขึน้มาใหม่ ซึ่งสามารถน าไปแบ่งปันทั่วทัง้องคก์าร เช่น ผูจ้ดัการองคก์ารใชค้วามรูท้ี่ซ่อน
เรน้มาปรบัเขา้กบัระบบใหม่เพื่อน ามาควบคมุการจดัท างบประมาณส าหรบัองคก์าร 

2.4 การสร้างความ รู้ที่ ชัดแจ้งไป เป็นความ รู้ที่ ซ่อน เร้น  (Explicit to Tacit 
Creation of Knowledge) การสรา้งความรูแ้บบนี ้เกิดขึน้เม่ือความรูท้ี่ชัดจั้งซึ่งเกิดขึน้ใหม่ถูก
รวบรวมไวแ้ละสมาชิกในองคก์ารไดน้ าความรูน้ัน้มาเรียนรูเ้พื่อออกแบบความรูท้ี่ซ่อนเรน้ใหม่ เช่น 
ในที่สดุกระบวนการจดัท างบประมาณแบบใหม่ของผูจ้ัดการได้กลายมาเป็นแนวทางใหม่ในการ
ท างานที่ไดมี้การน ามาใชใ้นองคก์ารอย่างกวา้งขวาง โดยการสรา้งความรูท้ัง้ 4 แบบ ที่กล่าวมา
เป็นกระบวนการปฏิสมัพนัธก์นัอย่างตอ่เนื่องไม่หยดุน่ิง โดยความรูแ้ต่ละประเภทมีการหมนุเวียนที่
ก่อผลมากยิ่งขึน้เรื่อย ๆ 

3. กระบวนการจดัเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้(Knowledge Storage and Retrieval) 
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการดา้นเทคนิค เช่น การบนัทกึฐานความรู ้และกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวั
บุคคล เช่น ความทรงจ าของหมู่คณะ ความทรงจ าส่วนบุคคล และการสรา้งความสัมพันธ ์
ตลอดจนการจัดเก็บความรู ้โดยโครงสรา้งการจัดเก็บนั้นมีระบบที่สามารถคน้หาเรียกใชแ้ละ 
สง่มอบความรูไ้ดอ้ย่างรวดเรว็และถกูตอ้ง ซึง่ตอ้งด าเนินการดงันี ้

3.1 การแบ่งหมวดหมู่ เช่น ขอ้เท็จจริง นโยบาย หรือการปฏิบตัิการ ควรอยู่บน
พืน้ฐานความตอ้งการการเรียนรู ้

3.2 การรวบรวมความรูอ้ย่างเป็นระบบ ซึง่สามารถสง่มอดว้ยวิธีการท่ีชดัเจนและ
รดักมุปังผูใ้ชห้รอืผูท้ี่ตอ้งการอย่างถกูตอ้งและรวดเรว็ 

3.3 มีการจดัการท่ีสามารถสง่มอบใหผู้ใ้ชด้ว้ยความถกูตอ้งตรงเวลา และเป็นการ
อ านวยประโยชนไ์ป ยงับุคคลที่ตอ้งการความรูน้ัน้จริง ๆ การก าหนดโครงสรา้งความรูด้งักล่าวมี
ความส าคญัอย่างยิ่งที่ควรไดมี้การพิจารณาวา่สารสนเทศความรูจ้ะถกูคน้กลบัคืนและเรียกใช ้โดย
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กลุ่มคนที่แตกต่างกัน หนา้ที่และประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บความรูค้วรถูกแบ่งหมวดหมู่
ตามขอ้มลูพืน้ฐานดงัต่อไปนี ้เช่น ความตอ้งการเรียนรู ้วตัถุประสงคก์ารท างาน ความเช่ียวชาญ
ของผูใ้ช ้หนา้ที่หรือการใชส้ารสนเทศ ต าแหน่งที่ตัง้ หรือสถานที่ที่สารสนเทศหรือความรูถ้กูจดัเก็บ
เป็นตน้ 

4. กระบวนการถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์ความรู ้(Knowledge Transfer and 
Utilization) เก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศความรูท้ี่มีการขบัเคลื่อนทางกลไกอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อกระจาย
ถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็ว และเหมาะสมทั่วทัง้องคก์าร ตลอดจนวิธีการที่ความรูถ้่ายทอดออกไป
ระหวา่งบคุคลทัง้ที่เจตนาและไม่เจตนา ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

4.1 การเจตนาถ่ายโอนความรู ้มีวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
วิธีที่ 1 บคุคลสื่อสารดว้ยการเขียน เช่น บนัทกึ รายงาน จดหมาย  
วิธีที่ 2 การอบรม เช่น การใหค้  าปรกึษาในระหวา่งการอบรม 
วิธีที่ 3 การสรุปย่อและเผยแพรโ่ดยสื่อสิ่งพิมพภ์ายใน เช่น วีดีโอ สิ่งพิมพ ์
วิธีที่ 4 การทศันาจร เช่น ส าหรบัองคก์ารขนาดใหญ่ แบ่งองคก์ารเป็นหลาย

ระดบัหลายสาขา ซึ่งมีการปรบัปรุงสิ่งแวดลอ้มส าหรบักลุ่มที่มีความตอ้งการที่แตกต่างกันโดยมี
การหมนุเวียนงาน หรือการถ่ายโอนงาน การมีพี่เลีย้งและมีที่ปรกึษาใหค้ าแนะน า 

จากระบบของการจัดการความรู้ที่  Marquardt (1996) ได้อธิบายไว้ข้างต้นนั้น 
เรียกว่า ทุนทางปัญญาที่มีในตัวพนักงาน ได้แก่ ความช านาญ ความทรงจ า ความเช่ือ และ
สมมติฐานต่าง ๆ ของบุคคลซึ่งมีคณุค่าต่อองคก์ารเป็นอย่างยิ่งและความรูเ้ช่นนีย้ากที่จะอธิบาย
หรอืสื่อสารออกมาได ้แต่สามารถท าใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างมากตอ่องคก์าร 

ยืน ภู่วรวรรณ (2546, น. 101-104) อธิบายว่า การจดัการความรูส้  าหรบัองคก์าร คือ
กระบวนการที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้ประกอบกับค าอธิบายที่  Franklin 
(2005) ไดก้ล่าวว่า ความส าเร็จของการจดัการความรูเ้กิดจากการผสมผสานการท างานระหว่าง
องคป์ระกอบของการจดัการความรู ้ประกอบดว้ย 3 สิ่งตอ่ไปนี ้คือ 

1. คน (People) คือ กลยทุธท์ี่องคก์ารใชเ้พื่อสรา้งความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั
โดยมุ่งเน้นความสามารถของคนในองค์การที่จะสรา้งนวัตกรรม ตลอดจนบุคลากรจะต้องมี 
ความยืดหยุ่น พรอ้มรบัทกุสถานการณเ์ม่ือเกิดการปรบัเปลี่ยนกลยทุธ ์ดงันัน้การพฒันาคนถึงเป็น
หวัใจส าคญัและเป็นสิ่งแรกที่องคก์ารใหค้วามส าคญั 

2. กระบวนการ (Process) คือ การก าหนดแนวทางและขัน้ตอนของการจัดการ
ความรู ้โดยตอ้งระบปุระเภทของขอ้งมลูที่ตอ้งการว่ามีแหลง่ท่ีมากจากสถานที่ใด เป็นขอ้มลูภายใน
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หรือภายนอก เพื่อเป็นการตรวจสอบและน ามาแยกวา่ความรูช้นิดใดที่ควรน ามาปรบัใชใ้นองคก์าร 
จากนัน้จึงใชค้วามรูน้ัน้มาก าหนดโครงสรา้งรูปแบบและตรวจสอบความถูกตอ้งขัน้ตอนของการ
จดัการความรู ้

3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เป็นเครื่องมือที่
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของความรูใ้นองคก์ารใหเ้ป็นความรูท้ี่เกิดประโยชนต์่อบคุคลในเวลาและ
รูปแบบท่ีบคุคลนัน้ตอ้งการเรยีกวา่ “ระบบบรหิารความรู”้ 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่าแนวคิดการจดัการความรูข้อง Marquardt (1996) ที่
ผูว้ิจยัเลือกใชเ้ป็นการจดัการความรู ้ซึ่งเป็นปัจจยัที่สามารถวดัไดจ้ากกระบวนการแสวงหาความรู ้
กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจดัเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้และกระบวนการถ่ายโอนกบั
การใชป้ระโยชนค์วามรู ้เพราะการจดัการความรูเ้ป็นหวัใจส าคญัที่จะช่วยใหท้กุคนภายในองคก์าร
สามารถเขา้ถึงความรูท้ี่สามารถใชเ้พื่อพฒันาตนเองใหมี้ความรูค้วามสามารถและยงัสามารถใช้
บริหารความรูข้องบุคลากรภายในองคก์ารเพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ ยืน ภู่วรวรรณ (2546, น. 101-104) ศึกษาเรื่องราวการจัดการความรูว้่าเป็น
กระบวนการที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่องคก์ารไดต้ัง้ไว ้และ  Franklin (2005) ได้
ศกึษาเรื่องความส าเรจ็ของการจดัการความรู ้ซึ่งความรูจ้ะเกิดขึน้ไดน้ัน้ตอ้งผสมผสานการท างาน
ระหว่างองคป์ระกอบของการจัดการความรู ้ประกอบไปดว้ย 1) คน ที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์หลักที่
สามารถสรา้งความไดเ้ปรียบใหก้ับองคก์าร 2) กระบวนการ เป็นแนวทางและขั้นตอนของการ
จดัการองคค์วามรู ้และ 3) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือที่ช่วยพฒันาโครงสรา้งของ
ความรูใ้นองคก์ารใหเ้กิดประโยชน ์สามารถเรียกใชไ้ดอ้ย่างสะดวกเมื่อตอ้งการใชง้าน 

ดงันัน้การจดัความรูเ้ป็นสิ่งส  าคญัในการใชพ้ฒันาองคก์ารเพราะการจดัการความรู้
สามารถใชเ้ป็นกลยุทธใ์นการพัฒนาบุคลากรภายในองคก์ารเพื่อเพิ่มศักยภาพการท าก าไรและ
สรา้งความสามารถทางการแข่งขนัใหแ้ก่องคก์ารเพื่อกา้วไปสูก่ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูอ้ย่าง
ยั่งยืน 

2.4 ปัจจัยการเรียนรู้ 
การเรียนรูน้อกจากจะเป็นสิ่งที่องคก์ารใหค้วามส าคัญ และยงัเป็นหัวใจของความ

เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูเ้ช่นกัน เพราะการเรียนรูจ้ะน าพาบุคคล ทีมงาน และองคก์ารกา้วสู่
ความส าเรจ็ตามที่องคก์ารตัง้เป้าหมายไว ้ซึ่งแต่ละองคก์ารจะมีวิธีการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนัไป เช่น 
การเรียนรูจ้ากการแกปั้ญหา การเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม การเรียนรูโ้ดยการปฏิบตัิ และการเรียนรูใ้น
ลกัษณะเครือข่าย เป็นตน้ การเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพจ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจถึงความหมายที่แทจ้ริง
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ของการเรียนรูว้่ามีกระบวนการใดที่น  าไปสู่ความส าเร็จ รวมถึงทราบถึงระดับของการเรียนรูใ้น
รูปแบบตา่ง ๆ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งหวัขอ้ออกเป็น 2 หวัขอ้ ดงัตอ่ไปนี ้

2.4.1 ความหมายของการเรียนรู ้
พัฒนา สุขประเสริฐ (2541, น. 24) นิยามการเรียนรูว้่าเป็นกระบวนการที่ มี 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อย่างชา้ ๆ เพราะการเปลี่ยนแปลงบางอยา่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรม จึงตอ้งอาศยัเวลาและความอดทน ซึง่ธรรมชาติของการเรียนรูจ้ะเป็นไปตามลกัษณะที่มี
อิสระจากการความคุมและความเช่ือมั่นในตนเอง สถานการณ์ที่เกิดการเรียนรูป้ระกอบดว้ย 
การติดต่อหรือสัมพันธ์กันอย่างเปิดเผยและเสรีระหว่างบุคคล มีการเผชิญหน้า การยอมรับ  
ความเคารพนับถือ การลองผิดลองถูก การเปิดเผยตวัเอง การท างานร่วมกนั ความกระตือรือรน้ 
การประเมินผลร่วมกันและอื่น ๆ ซึ่งนิยามที่กล่าวไปขา้งตน้มีความสอดคลอ้งกับค าอธิบายของ
สวุฒัน ์วฒันวงศ ์(2547, น. 39) ซึ่งใหค้  าจ ากดัความว่าการเรียนรู ้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อนัเนื่องมาจากการไดร้บัสิ่งเรา้ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดงักล่าวควรมีลกัษณะที่เป็นถาวร 
ซึ่งคือการไดร้บัประสบการณ์นั่นเอง ในส่วนของ วีรวุธ มาฆะศิรานนท ์(2542, น. 61) กล่าวถึง 
การเรียนรู ้(Learning) ไวว้่า ผูเ้รียนจะเป็นผูก้  าหนดเป้าหมายและวิธีการเรียนดว้ยตนเองและที่
ส  าคญัการเรียนรูน้ัน้เกิดจากความยินยอมพรอ้มใจของผูเ้รียน นอกจากนี ้ เนตรพ์ัณณา ยาวิราช 
(2546, น. 204) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรู ้คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก
การศึกษาการปฏิบัติ  ประสบการณ์ การฝึกอบรมท าให้พฤติกรรมของพนักงานเปลี่ยนไป 
สอดคลอ้งกบัค าอธิบายของที่ Swart, Mann, Brown, & Price (2008, p. 127) ใหค้วามหมายของ
การเรียนรูว้่าหมายถึง กระบวนการที่น  าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรของความรู ้ทักษะ หรือ
ทศันคติของบุคคล และคลา้ยคลึงกับ Ahmed & Shepherd (2010, p. 508) ที่ระบุว่า การเรียนรู ้
หมายถึงกระบวนการที่ใชค้วามสามารถที่มีอยู่ภายในตัวของบุคคล หรือความรูจ้ากภายนอก
เพื่อใหเ้กิดความรูใ้หม่หรือความสามารถในการเขา้ใจสิ่งตา่ง ๆ ไดอ้ย่างลกึซึง้มากขึน้ 

2.4.2 ระดบัการเรียนรู ้
ระดบัการเรียนรูมี้นกัวิชาการใหค้วามคิดเห็นที่แตกตา่งกนั เช่น Gephartt (1996, 

p. 34-36) และ Marquardt (1996) ไดร้ะบุว่า ระดับการเรียนรูแ้บ่งออกเป็น 3 ระดับคือ (1) การ
เรียนรูร้ะดับบุคคล (Individual Learning) เป็นการเรียนรูร้ะดับบุคคลซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคัญของ
องคก์าร เพราะการจะเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูจ้  าเป็นตอ้งมีพืน้ฐานการเรียนรูข้องบคุคล (2) การ
เรียนรูร้ะดับทีม (Team Learning) ซึ่งผูร้่วมทีมประกอบดว้ยบุคคลที่มีความคิดและความเช่ือที่
แตกต่างกัน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะตอ้งมีการปรบัความคิดใหส้อดคลอ้งกัน (3) การเรียนรูร้ะดับ
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องคก์าร (Organizational Learning) เป็นการเรียนรูร้ะดับองคก์ารที่ตอ้งอาศัยผลการเรียนรูข้อง
บุคคลและทีม แต่ Hislop (2009, p. 92) ได้ระบุระดับการเรียนรูว้่ามี 4 ระดับ คือ ระดับบุคล  
ระดับทีม ระดับองคก์าร และระดับระหว่างองคก์ารที่ตอ้งมีการเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน อาจจะใช้ 
การเรียนรูท้ี่เป็นเครอืข่ายรว่มกนั 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการความรู ้ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจ
และตอ้งการที่จะศกึษาการจดัการความรู ้โดยอา้งอิงทฤษฎีของ Marquardt (1996) ประกอบดว้ย 
กระบวนการแสวงหาความรู ้(Knowledge Acquisition) กระบวนการสรา้งความรู ้(Knowledge 
Creation) กระบวนการจดัเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้(Knowledge Storage and Retrieval) และ
กระบวนการถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์ความรู ้(Knowledge Transfer and Utilization) เพื่อ
น ามาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรี ยนรูข้อง
บรษัิท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองคก์าร 
บรรยากาศภายในองคก์ารที่ดี เป็นสิ่งส  าคัญที่จะช่วยผลักดันให้องคก์ารเต็มไปด้วย

ความสขุ และประสบความส าเรจ็ หรอือาจเป็นสาเหตขุองความลม้เหลวของสภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์าร เพราะเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบตัิงานของบคุลากรภายในองคก์าร ในแง่
ของความพอใจในงาน ประสิทธิภาพจากการท างาน 

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองคก์าร 
Litwin & Stringer (1968) ใหค้วามหมายของบรรยากาศองคก์าร คือ องคป์ระกอบ

ของสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร ซึ่งบุคคลในองคก์ารสามารถรบัรูไ้ดท้ัง้ทางตรงและทางออ้ม
และมีอิทธิพลต่อการจูงใจและปฏิบัติงานในองคก์าร เช่น โครงสรา้งองคก์ร การใหร้างวัล และ  
การใหก้ารสนบัสนนุ 

เทพนม เมืองแมน และ สวิง สวุรรณ (2529) กลา่ววา่ บรรยากาศองคก์ารหมายถึงตวั
แปรชนิดต่าง ๆ เม่ือน ามารวมกนัแลว้มีผลกระทบต่อระดบัของการท างาน หรือการปฏิบตัิงานของ
ผูด้  าเนินงานภายในองคก์ารซึ่งองคป์ระกอบต่าง ๆ ที่มีความส าคญัต่อบรรยากาศองคก์ารไดแ้ก่ 
ลกัษณะโครงสรา้งขององคก์ารกระบวนการที่ใชใ้นองคก์ารการปฏิบตัิงานในองคก์ารและความ
พอใจในงาน 
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แนวคิดบรรยากาศองคก์าร โฟรแ์ฮนด ์และกลิมเมอร์ (Forehand & Gilmer, 1964, 
as cited in Kundu, 2007, p. 102) อธิบายว่า บรรยากาศองค์การเป็นกลุ่มของคุณลักษณะ  
(Set of Characteristics) ที่อธิบายเก่ียวกบัองคก์ารและแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างขององคก์าร
จากองคก์ารอื่น ๆ ซึ่งคณุลกัษณะนัน้จะตอ้งคงอยู่ค่อนขา้งถาวรเป็นระยะเวลาหนึ่ง และมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของสมาชิกภายในองคก์าร 

แคมพเ์บลล ์และ คณะ (Campbell et al, 1970) อธิบายค าว่าบรรยากาศองคก์ารใน
รูปของการรบัรูข้องสมาชิกแต่ละคนเก่ียวกบัองคก์าร ซึ่งการรบัรูน้ีจ้ะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม
ของสมาชิกโดยจะเป็นการรับรู ้ใน 4 มิติ  ได้แก่  ความมีอิสระของแต่ละบุคคล ( Individual 
Autonomy) ระดบัชัน้ของโครงสรา้งดา้นต าแหน่งงาน (Degree of Structure Imposed Upon the 
Position) การให้รางวัล (Reward Orientation) และการให้ความส าคัญและการสนับสนุน 
(Consideration, Warmth and Support)  

เจมส ์และ โจนส์ James (1974, p. 1096-1112) อธิบายแนวคิดของบรรยากาศ
องค์การว่าแท้จริงแล้ว คือ บรรยากาศทางจิตวิทยา (Psychological Climate) หมายถึง (1)  
การอธิบายสถานการณ์ที่ เกิดขึน้ตามพื ้นฐานการรับรูข้องแต่ละบุคคล (2) ซึ่งเก่ียวข้องกับ
กระบวนการทางจิตวิทยาเก่ียวกบัการรบัรู ้ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงน าไปสูก่ารอธิบายอิทธิพลทาง
จิตวิทยาที่มีต่อสถานการณใ์นเชิงนามธรรม (Abstract) มากยิ่งขึน้ (3) มีแนวโนม้ที่จะเก่ียวขอ้งกนั
ของแต่ละบคุคล และ (4) มีหลายมิติ (Multi-Dimensional) โดยจะมีมิติหลกัที่จะน าไปประยกุตใ์ช้
ในสถานการณท์ี่แตกตา่งกนั 

บราวน์ และ โมเบิรก์ (Brown & Moberg, 1980) ระบุว่าบรรยากาศองค์การ คือ 
ลกัษณะของกลุม่ต่าง ๆ ภานในองคก์ารซึง่รบัรูโ้ดยบคุลากรในองคก์ารนัน้ โดยบรรยากาศองคก์าร
สามารถบรรยายลกัษณะสภาพขององคก์าร เป็นเครื่องบ่งชีค้วามแตกต่างระหวา่งองคก์ารหนึ่งกบั
อีกองคก์ารหนึ่ง มีระยะเวลาเก่ียวขอ้ง และยงัมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของบคุลากรในองคก์าร 

ความหมายของบรรยากาศองคก์ารที่กลา่วขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่บรรยากาศเป็น
องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร ซึ่งบุคคลในองคก์ารสามารถรบัรูไ้ดท้ัง้ทางตรง
และทางออ้มอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติในการท างานของพนักงาน 
รวมถึงความรูส้ึกนึกคิด หากบรรยากาศภายในสถานที่ท  างานดี ย่อมส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรม
ความผกูพนัที่พนกังานมีตอ่องคก์าร 
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3.2 ความส าคัญของบบรยากาศองคก์าร 
Steers & Porter (1979) อธิบายถึงความส าคัญของบรรยากาศองคก์ารว่าเป็นตัว

แปรส าคญัที่ช่วยในการวิเคราะหก์ารท างานของบุคลากรและยงัสามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพ
ของการท างาน กล่าวไดว้่าบรรยากาศองคก์ารมีส่วนช่วยในการสรา้งทัศนคติที่ดีในการท างาน  
รวมถึงเป็นตวัช่วยในการก าหนดพฤติกรรมการท างานของบคุลากรในองคก์าร 

บราวน ์และ โมเบิรก์ (Brown & Moberg, 1980) กล่าวว่า บรรยากาศองคก์ารช่วย
วางรูปแบบความคาดหวงัของสมาชิกที่มีต่อองคป์ระกอบต่าง ๆ ภายในองคก์าร และยงัช่วยเป็น
ตวัก าหนดทศันคติที่ดี ความพึงพอใจที่จะอยู่กบัองคก์ารของสมาชิกดว้ย ดงันัน้หากจะปรบัปรุงสิ่ง
ใดที่ก่อใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงในองคก์าร ควรตอ้งค านึงถึงบรรยากาศองคก์ารเป็นอนัดบัแรก
หากจ าเป็นตอ้งปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพฒันาองคก์าร สิ่งที่ตอ้งพิจารณาในการเปลี่ยนแปลง
ก่อนสิ่งอื่นคือบรรยากาศองคก์าร 

สมยศ นาวีการ (2536) อธิบายถึงบรรยากาศองคก์ารว่ามีความส าคญัมากเพราะจะ
ท าใหเ้ขา้ใจถึงพฤติกรรมของบุคคลภายในองคก์ารและยงัเป็นสื่อกลางระหว่างปัจจัยดา้นระบบ
องคก์ารกบัปัจจยัทางดา้นประสิทธิภาพขององคก์าร ไดแ้ก่ ผลผลิต ความพอใจ การขาดงาน และ
การเขา้ออกจากงาน 

3.3 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
จากแนวคิดเก่ียวกับบรรยากาศองค์การของ Kurt Lewin (1936) อธิบายไว้ว่า 

บรรยากาศองคก์ารมีรากฐานมาจากทฤษฎีสนามทางจิตวิทยา (Field theory) และเลอวินยังได้
อธิบายบรรยากาศในรูปแบบของความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบัสภาพแวดลอ้ม โดยก าหนดเป็น
สมการความสมัพนัธด์ว้ยสมการนี ้คือ 

    B = f (P, E) 
 
จากสมการนีอ้ธิบายไดว้่า พฤติกรรมของบคุคล (B) เป็นผลจากความสมัพนัธข์อง 2 

องค์ประกอบ ได้แก่ บุคคล (P) และสภาพแวดล้อมรอบตัวบุคคล (E) โดยเป็นการอธิบาย
บรรยากาศในเชิงจิตวิทยา (Psychological Approach) ซึ่งมุ่งเนน้ไปที่ตวับุคคลและพยายามท า
ความเขา้ใจกับกระบวนการทางความคิด (Cognitive Process) และพฤติกรรม ซึ่งแนวคิดทฤษฎี
สนามทางจิตวิทยาของเลอวิน ถือเป็นรากฐานของการศึกษาและการท าวิจยัทางดา้นบรรยากาศ
องค์การ โดยการท าการศึกษาเก่ียวกับบรรยากาศองค์การนั้นเป็นการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหา
ความหมายที่แท้จริงและองค์ประกอบที่ เหมาะสม และเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
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บรรยากาศองค์การกับตัวแปรอื่น รวมไปถึงการศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศองค์การที่ มีต่อ
พฤติกรรมและปัจจยัที่มีผลต่อการก าหนดบรรยากาศองคก์าร 

3.4 ปัจจัยอิทธิพลต่อบรรยากาศองคก์าร 
Forehand & Gilmer (1964 อ้างถึงใน อภิพงศ์ โชติรัตน , 2557, น. 17) กล่าวว่า 

บรรยากาศองคก์ารประกอบไปดว้ยกลุม่ของคณุลกัษณะที่พรรณนาถึงองคก์ารใดองคก์ารหนึ่งโดย
ท าใหเ้กิดความแตกต่างไปจากองคก์ารอื่น โดยมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรใน
องคก์ารนัน้ ซึง่บรรยากาศในองคก์ารมีองคป์ระกอบดงัตอ่ไปนี ้

1. รูปแบบโครงสรา้งองคก์ารที่มีขนาดใหญ่ จะมีความมั่นคง เป็นระบบ และ 
มีความเป็นระเบียบ ซึ่งองคก์ารที่มีขนาดใหญ่จะมีระยะทางระหว่างผู้บริหารระดับสูงสุดและ
ผูป้ฏิบตัิงานจะห่างไกลกนัมากขึน้ 

2. รูปแบบของการเป็นผู้น  า จะมีหลายรูปแบบ ขึน้อยู่กับตัวบุคคลนั้น ๆ และ  
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้น  า สามารถสรา้งแรงกดดันต่อการสรา้งบรรยากาศในองคก์ารซึ่งจะมี
อิทธิพลโดยตรงต่อการแสดงออกถึงความพงึพอใจของบคุลากร 

3. ความซบัซอ้นของระบบภายในองคก์ารจะมีความแตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัสภาพ
สิ่งแวดลอ้มขององคก์ารนัน้ ๆ จึงมีความยากและมีความซบัซอ้นของระบบที่น  ามาใชง้านแตกต่าง
กนัออกไป ซึ่งบรบิทของความซบัซอ้นในที่นี่ หมายถึง ลกัษณะของความเก่ียวโยงกนัระหว่างส่วน
ต่าง ๆ ของระบบ 

4. เป้าหมายองคก์ารจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละเป้าหมายที่ขึน้มาส าหรบั
องค์การ แม้กระทั่ งองค์การธุรกิจเหมือนกันเป้าหมายก าไรเป็นเป้าหมายที่ส  าคัญของธุรกิจ  
ความแตกต่างก็มีอยู่ในรูปของการใหน้ า้หนกัเมื่อเปรียบเทียบกบัเปา้หมายอื่น  

5. สายใยการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งส  าคัญของบรรยากาศในองคก์าร เพราะว่า 
สายใยในองคก์ารจะแสดงถึงสถานภาพการจดัระเบียบของอ านาจหนา้ที่ ซึ่งมีความเก่ียวขอ้งกนั
ระหว่างกลุ่มการติดต่อสื่อสารจากเบือ้งบนลงมาสู่เบือ้งล่าง และจากเบือ้งล่างไปสู่เบือ้งบน หรือ
ตามรูปแบบแนวนอน 

Litwin & Stringer (1968 อ้างถึงใน กาญจนา เกียรติธนาพันธุ์, 2543, 184-193)  
จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า องคป์ระกอบของบรรยากาศองคก์ารที่มีอิทธิพลต่อผูป้ฏิบัติงานมี
ดว้ยกนั 8 ดา้น คือ 



  28 

1. โครงสรา้ง (Structure) เป็นการรบัรูข้องผูป้ฏิบตัิงานเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะทาง
โครงสรา้งขององคก์าร เช่น ความชดัเจนของการแบ่งงาน ขัน้ตอนการท างานสายการบงัคบับญัชา 
รวมไปถึงกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ  

2. ความท้าทายและความรับผิดชอบ (Challenge and Responsibility) คือ 
การรบัรูท้างดา้นความส าเรจ็ และความทา้ทายของงาน และความรูส้ึกที่มีต่อความรบัผิดชอบใน
หนา้ที่ของพนกังานในแตล่ะองคก์าร 

3. ความอบอุ่นและการใหก้ารสนบัสนนุ (Warmth and Support) เป็นการรบัรูใ้น
ด้านการมีเพื่อนร่วมงานที่ดี และได้รบัความช่ืนชอบจากเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการได้รบัการ
สนบัสนนุในการท างานทัง้จากเพื่อนรว่มงานและผูบ้งัคบับญัชา 

4. การให้รางวัลและการลงโทษ (Reward and Punishment) คือ การรับ รู ้
ทางดา้นความส าคัญกับการใหร้างวัลและการลงโทษ ภายใตบ้รรยากาศเหล่านีจ้ะช่วยกระตุน้
ความสนใจของผูป้ฏิบตัิงานในการท างานใหส้  าเรจ็ลลุ่วง และช่วยลดความกลวัต่อความลม้เหลว
ลงได ้ซึ่งการใหร้างวลันีเ้ป็นการแสดงถึงการยอมรบัหรือเห็นดว้ยกับพฤติกรรม ในขณะที่ลงโทษ
เป็นสญัญาณท่ีบง่บอกถึงการไม่ยอมรบัในพฤติกรรมหรอืการกระท าดงักลา่ว 

5. ความขัดแย้ง (Conflict) เป็นการรบัรูเ้ก่ียวกับการให้ความส าคัญต่อความ
แตกตา่งทางความคิดเห็นภายในองคก์าร 

6. มาตรฐานการปฏิบตัิงาน (Standard) เป็นการรบัรูเ้ก่ียวกบัการใหค้วามส าคญั
ต่อมาตรฐานการปฏิบตัิงาน และความชดัเจนของความคาดหมายเก่ียวกบัผลการปฏิบตัิงาน 

7. ความผูกพัน (Commitment) เป็นการรบัรูเ้ก่ียวกับความรูส้ึกของสมาชิกใน
องคก์ารว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่มีค่าขององคก์าร มีความรูส้ึกเป็นเจา้ของและจงรกัภกัดีต่อกลุ่ม
ผูป้ฏิบตัิงาน 

9. ความเสี่ยง (Risk) เป็นการรบัรูข้องสมาชิกในองคก์ารว่า การปฏิบัติหน้าที่
ภายในองคก์ารวา่มีความกลา้เสี่ยงที่จะกระท าในสิ่งที่ทา้ทายอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

แมคคัลแลนด ์และ (McClelland et al, 1995 as cited in Goleman, 2000, p.81) 
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับบรรยากาศองค์การ โดยใช้องค์ประกอบของ Litwin & Stringer พบว่า 
บรรยากาศองคก์ารมีอิทธิพลตอ่สภาพแวดลอ้มการท างานขององคก์ารนัน้มีดว้ยกนั 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ความยืดหยุ่น (Flexibility) ขององคก์าร คือ สมาชิกในองคก์ารรูส้ึกมีอิสระใน
การคิด การสรา้งสรรคน์วตักรรม โดยไม่ตอ้งยดึติดกบัระเบียบแบบแผนไดม้ากนอ้ยเพียงใด 



  29 

2. ความรูส้กึรบัผิดชอบ (Responsibility) ของสมาชิกที่มีต่อองคก์าร สมาชิกรูส้กึ
ถึงความรบัผิดชอบที่ตนเองมีตอ่องคก์ารมากนอ้ยเพียงใด 

3. ระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) ที่สมาชิกก าหนดขึ ้น 
ความรูส้กึเก่ียวกบัความถกูตอ้งของการใหข้อ้มลูปอ้นกลบัเก่ียวกบัผลการปฏิบตัิงาน 

4. ความเหมาะสมของการใหร้างวัล (Rewards) สมาชิกรบัรูก้ารไดร้บัสิ่งตอบ
แทนจากผลการปฏิบตัิงานที่ตนเองปฏิบตัิมากนอ้ย เหมาะสมเพียงใด 

5. ความชัดเจน (Clarity) ที่สมาชิกไดร้บัทราบเก่ียวกับพันธกิจ (Mission) และ
ค่านิยม (Values) ขององคก์ารจากการสื่อสารของผูบ้รหิารองคก์ารอย่างไร 

6. ระดับความผูกพันต่อทีมงาน (Team Commitment) ซึ่งมุ่งไปสู่เป้าหมาย
รว่มกนัของสมาชิก สมาชิกมีการปฏิบตัิงานผกูพนั และระดบัความมุ่งมั่นตอ่การท างานของทีม 

3.5 รูปแบบบรรยากาศองคก์าร 
รูปแบบของบรรยากาศองคก์ารคือสิ่งที่บอกถึงลกัษณะในการท างานของบคุลากรใน

องคก์ารเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งมีผูศ้ึกษารูปแบบของบรรยากาศองคก์ารในแง่มุมที่หลากหลาย 
ตามขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

บราวน ์และ โมเบิรก์ (Brown & Moberg, 1980, p. 667 อา้งถึงใน พสิษฐ์ ศรีสจุริต, 
2558, น. 16) ไดศ้กึษารูปแบบบรรยากาศองคก์าร โดยแบง่ออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ 

1. องคก์ารที่มีบรรยากาศ เนน้การบริหารโดยใชอ้  านาจในการควบคุมบุคลากร 
จะมีโครงสรา้งทางอ านาจที่ เห็นได้อย่างเด่นชัด โดยผู้บั งคับบัญชาจะใช้อ  านาจเด็ดขาดใน 
การตดัสินใจเรื่องที่ส  าคญั ซึ่งความสมัพนัธใ์นลกัษณะนีท้  าใหผู้อ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาจ าเป็นจะตอ้ง
เอาอกเอาใจเพื่อความกา้วหนา้ในหนา้ที่การท างาน ขณะเดียวกนัก็ท าใหเ้กิดการแข่งขนัในระหวา่ง
เพื่อนรว่มงานค่อนขา้งสงู 

2. องคก์ารที่มีบรรยากาศเนน้การท างานตามบทบาทที่ไดร้บัมอบหมาย จะมี 
การปฏิบตัิตามกฎเกณฑแ์ละระเบียบขององคก์ารอย่างเคร่งครดั บรรยากาศขององคก์ารแบบนี ้
พฒันามาจากองคก์ารแบบแรก กลา่วคือ แบบแรกสมาชิกจะแย่งชิงผลประโยชนเ์พื่อใหต้นโดดเด่น
ที่สุด แต่องค์การที่มีบรรยากาศเน้นบทบาทที่ได้รบัมอบหมาย  จะควบคุมตนเองในเรื่องของ 
การแข่งขันให้ยังอยู่ในกฎเกณฑ์และระเบียบ เน้นความมั่นคงเป็นส าคัญ ทั้งนีห้ากองค์การมี
บรรยากาศรูปแบบนี ้การพฒันา หรือเปิดรบัสิ่งใหม่ๆ จะท าไดย้าก 

3. องคก์ารที่มีบรรยากาศเนน้การท างาน ซึ่งใหค้วามส าคัญกับเป้าหมายของ
องค์การเป็นหลัก การตัดสินหรือประเมินผลการทางานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การมักจะ
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พิจารณาว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไวห้รือไม่ การใชอ้  านาจหนา้ที่จะเกิดความชอบธรรมก็
ต่อเม่ือใชอ้านาจเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์าร หากคนที่ท  างานในองคก์ารที่มีบรรยากาศ
ในลกัษณะนี ้ไม่มีความรูห้รอืทกัษะที่องคก์ารตอ้งการแลว้ องคก์ารจะหาคนมาแทนที่ไดท้นัที  

4. องคก์ารที่มีบรรยากาศเนน้ความส าคญัของคน โดยองคก์ารเกิดขึน้เพื่อสนอง
ความตอ้งการของสมาชิกในองคก์าร มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ก่อใหเ้กิดความพอใจแก่ผูป้ฏิบตัิงาน
อย่างเท่าเทียมกนั 

พิชิต เทพวรรณ์ (2548 , น. 61-70) ได้แบ่งประเภทของบรรยากาศในองค์การ 
เป็น  2 ประเภทใหญ่  ๆ คือ บรรยากาศแบบเปิด (Open-Climate) และบรรยากาศแบบปิด  
(Close-Climate) โดยบรรยากาศแบบเปิดจะมีลักษณะเปิดเผยจริงใจ มีความไวว้างใจระหว่าง
สมาชิก มีอิสระที่ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือขอ้มลูกนัอย่างกวา้งขวาง สว่นบรรยากาศแบบปิด
จะมีลกัษณะตรงขา้มกบับรรยากาศแบบเปิด 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน ์(2548, น. 98-100) มีการศึกษาบรรยากาศองคก์ารและ 
การเปลี่ยนแปลงแบง่ไดเ้ป็น 6 แบบ คือ 

1. บรรยากาศแบบเปิด (The Open-Climate) เป็นบรรยากาศที่สมาชิกจะมี
ก าลงัใจที่ดีและมีความสามคัคีและเต็มใจท่ีจะใหก้ารช่วยเหลือกนั งานที่ไดร้บัมอบหมายเหมาะสม
กบัความรู ้ความสามารถ เม่ือเกิดปัญหาสมาชิกยินดีที่จะใหค้วามช่วยเหลือ ในส่วนของระเบียบ
และกฎขอ้บงัคบัยงัมีความส าคญั แต่สามารถยืดหยุ่นไดต้ามสถานการณ ์ซึง่บรรยากาศแบบนีเ้ป็น
ที่ช่ืนชอบและตอ้งการของผูป้ฏิบตัิงานเพราะเป็นบรรยากาศที่ดีท่ีสดุ 

2. บรรยากาศแบบอิสระ (The Autonomous Climate) เป็นบรรยากาศท่ีผูบ้รหิาร
สง่เสรมิใหมี้การท างานแบบอิสระ และผูป้ฏิบตัิงานมีความสขุในการสรา้งสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน
มากกว่าความพึงพอใจที่จะไดจ้ากผลส าเร็จของงาน บรรยากาศรูปแบบนีส้่งผลใหก้ารท างาน
รว่มกนัเป็นไปอย่างราบรื่น มีขวญัก าลงัใจดี แต่ไม่เท่าบรรยากาศแบบเปิด 

3. บรรยากาศแบบควบคุม (The Controlled Climate) ผู้บริหารจะมุ่งเน้นที่
ผลงาน โดยจะมีการควบคุมตรวจสอบจนพนักงานไม่มีเวลาสรา้งปฏิสมัพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
พนักงานจึงมีผลงานที่ ดีก่อให้เกิดความภูมิ ใจในงานของตน แต่ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูป้ฏิบตัิงานจะอยู่ในระดบัต ่า เพราะมุ่งเนน้ถึงผลงานเพียงอย่างเดียว  

4. บรรยากาศแบบสนิมสนม  (The Familiar Climate) เป็นบรรยากาศที่
ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ฉันมิตร โดยผู้บังคับบัญชาจะไม่ค่อยใส่ใจใน
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รายละเอียดของงาน ละเลยค าสั่ง หรอืกฎระเบียบ ลกัษณะบรรยากาศองคก์ารนีผู้ป้ฏิบตัิจะไม่คอ่ย
ท างาน แต่มีความสมัพนัธด์า้นสว่นตวัดี 

5. บรรยากาศรวบอ านาจ (The Paternal Climate) เป็นบรรยากาศที่เนน้การออก
ค าสั่ง ควบคุมและตรวจสอบอย่างใกลช้ิด แมผู้บ้ังคับบัญชาจะพยายามสรา้งความสัมพันธ์กับ
บุคคลในทีม แต่มักจะไม่ค่อยส าเร็จเพราะผู้ปฏิบัติงานไม่ยอมรับความรูค้วามสามารถของ
ผูบ้งัคบับญัชา ผูป้ฏิบตัิงานแบ่งเป็นกลุม่และไม่สามารถสรา้งความสมัพนัธฉ์นัมิตร 

6. บรรยากาศแบบปิด (The Closed climate) เป็นบรรยากาศที่ผูบ้ังคับบัญชา 
ไดข้าดความรูใ้นการบรหิารงาน พนกังานจะขาดขวญัและก าลงัใจ ไม่มีความสามคัคีในการท างาน 
ซึ่งเป็นผลมาจากผู้บังคับบัญชาไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและไม่สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดี ขาดความเมตตากรุณาขาดความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ไม่แสดงถึงพฤติกรรมผูน้  าที่ดี
ต่อผูป้ฏิบตัิงาน บรรยากาศแบบนีต้อ้งรบีด าเนินการแกไ้ข 

จากแนวคิดและทฤษฎีของบรรยากาศองคก์ารขา้งตน้ ท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจและ
ตอ้งการจะศกึษาเก่ียวกบับรรยากาศองคก์าร โดยจะอา้งอิงจากทฤษฎีของแมคคลัแลนด ์และคณะ 
(McClelland et al, 1995 as cited in Goleman, 2000, p.81) โดยศึกษาวิจยัเก่ียวกบับรรยากาศ
องคก์ารที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดลอ้มของการท างานทัง้หมด 6 ดา้น คือ ความยืดหยุ่น ความรูส้กึ
รบัผิดชอบ ระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวลั ความชัดเจน และ
ความผูกพันต่อทีมงาน ซึ่งลว้นเป็นองคป์ระกอบที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ผูว้ิจยั
จงึน ามาเป็นกรอบแนวคิดส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้

 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองคก์ารแหง่การเรียนรู้ 

4.1 ความหมายขององคก์ารแหง่การเรียนรู้ 
Robbins & Coulter (2002, p. 47) กล่าวถึง ความหมายขององคก์ารแห่งการเรียนรู ้

(Learning Organization) คือ องค์การที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในเรื่องการเรียนรู ้
(Learn) การปรบัตัว (Adapt) และการเปลี่ยนแปลง (Change) อย่างต่อเนื่อง หรือหมายถึงการ
สร้างสรรค์ (Creates) การจัดหา (Acquires) โดยการเช่ือมโยงความรู้เชิงรุกและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยมีพืน้ฐานของความรูแ้ละมมุมอง 
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White Dimock (1996) กล่าวว่า องคก์ารเป็นการจดับคุคลใหร้ว่มกนัปฏิบตัิงานโดย
มีการแบ่งหนา้ที่และความรบัผิดชอบเป็นส่วนสดัเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคร์ว่มกนัโดยราบรื่นและ
บงัเกิดความพอใจทัง้ฝ่ายผูป้ฏิบตัิงานและฝ่ายที่ไดร้บัประโยชนจ์ากผลงานนัน้ 

Senge (1990, p.15) ใหค้  านิยามองคก์ารแห่งการเรียนรู ้(Learning Organization) 
หมายถึง องคก์ารที่บุคลากรสามารถทุ่มเทและขยายขีดความสามารถในการสรา้งสรรคผ์ลงาน
ตามที่ปรารถนาไดอ้ย่างต่อเนื่อง เป็นองคก์ารที่ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีรูปแบบความคิดสรา้งสรรค ์
เป็นองคก์ารที่เต็มเป่ียมไปดว้ยแรงบันดาลใจ และเป็นองค์การที่บุคลากรเรียนรูว้ิธีการเรียนรู ้
รว่มกนัอย่างไม่มีวนัสิน้สดุ มุ่งมั่นที่จะพฒันาองคก์าร 

เพ็ดเลอร ์เบอรย์อน และบอยเดล (Pedler, Burgoyne, & Boydell, 1991, p. 1-2) 
อธิบายถึงความหมายขององคก์ารแห่งการเรียนรูว้่า เป็นองคก์ารคอยใหก้ารสนบัสนนุในเรื่องของ
การอ านวยความสะดวกและสง่เสรมิในเรื่องของการเรียนรูใ้หแ้ก่สมาชิกทกุคนภายในองคก์าร โดย
สมาชิกในบริบทนีห้มายถึงพนักงาน ลูกคา้ เจ้าของ ผู้ผลิตวัตถุดิบ ชุมชนเพื่อนบ้าน รวมถึงคู่
แข่งขันในบางกรณี นอกจากนีอ้งคก์ารจะตอ้งเนน้ไปที่เรื่องของการที่ปฏิรูป (Transformation) 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยจะตอ้งสรา้งบรรยากาศในการเรียนรูท้ี่ดี เป็นไปอย่างเหมาะสม และตอ้ง
หมั่นกระตุน้ทกุคนใหเ้รียนรู ้รวมทัง้ยงัตอ้งสรา้งองคค์วามรูแ้ละค านงึถึงความสามารถในการเรยีนรู ้
ดว้ยตนเองของพนกังาน 

Garwin (1993) อธิบายถึงความหมายขององคก์ารแห่งการเรียนรูว้่าเป็นองคก์ารที่
เต็มไปดว้ยทกัษะในการเรียนรู ้สรา้งความรู ้มีวิธีการจดัการกบัความรู ้การเก็บรกัษาความรู ้และมี
ความสามารถในการถ่ายทอดหรือถ่ายโอนความรู ้เพื่อน ามาประยกุตใ์ชก้บังานในรูปแบบตา่ง ๆ 

ธเนศ  ข าเกิด (2541, น. 171) อธิบายถึงความหมายขององคก์ารแห่งการเรียนรู ้คือ 
องคก์ารที่มีการมุ่งเนน้การสรา้งแรงจงูใจ ซึ่งเป็นกระตุน้ใหส้มาชิกมีความกระตือรือรน้ที่จะพฒันา
ศักยภาพของตนและองค์การ เพื่ อให้สมาชิกภายในองค์การสามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อย่างรวดเรว็ ดงันัน้สมาชิกทกุคนตอ้งหมั่นพฒันาตนเองใหเ้ป็นบคุคลที่กา้ว
ทนัความรูใ้หม่ ๆ ที่เกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา 

Hannah & Lester (2009) กล่าวว่า แนวทางที่จะสามารถพัฒนาองคก์ารสู่การเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรูต้อ้งมีการพฒันาใน 3 ระดบั คือ (1) การพฒันาระดบับคุคลใหเ้ป็นผูท้ี่พรอ้ม
จะเรียนรูแ้ละสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนในการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาประสบการณ ์  
(2) การพัฒนาระดับกลางโดยการส่งเสริมและอ านวยการให้เกิดศูนย์กลางการเรียนรูท้ี่ เป็น
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เครือข่ายในองคก์าร และ (3) การสรา้งระบบเพื่อให้เกิดการเข้าถึงและน าความรูไ้ปใช้ ดังนั้น
องคก์ารที่ตอ้งการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูจ้งึควรมีการพฒันาใหเ้กิดการเรยีนรูท้ัง้ 3 ระดบั 

จากความหมายขององคก์ารแห่งการเรียนรูข้า้งตน้ สรุปไดว้า่ องคก์ารท่ีมีบคุลากรมา
รวมตวักนัเพื่อปฏิบตัิงาน จะมีการแบ่งหนา้ที่และความรบัผิดชอบเป็นสดัส่วน และมีความชดัเจน 
เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงคร์่วมกัน อีกทั้งมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และไม่หยุดที่จะพัฒนา
ตนเอง โดยมีการสนบัสนุนจากองคก์ารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร หรือพนกังานผ่าน
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องให้สามารถน าเอาความรูท้ี่ไดม้าน าไปประยุกตใ์ชเ้พื่อท าการ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมพนกังานภายในองคก์ารใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

4.2 ลักษณะขององคก์ารแหง่การเรียนรู้ 
ทศพร ประเสริฐสุข (2543, น. 15) อธิบายถึงลักษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู ้คือ 

ลกัษณะของการเรียนรูผ้สมผสานที่ปรากฏอยู่ในกิจกรรมทกุประเภท อาจจะเป็นสว่นหนึ่งของงาน
ประจ าวนั  หากองคก์ารจะกา้วสูก่ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูไ้ด ้บคุลากรเป็นสิ่งส  าคญัที่จะตอ้ง
แสวงหาความรูอ้ยู่ตลอดเวลา พรอ้มที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดและพฤติกรรม (Thinking and 
Behavior) เพื่อพฒันาไปสูค่วามเจรญิกา้วหนา้ โดยมีองคป์ระกอบดงันี ้

1. จิตใจเปิดกว้าง (Openness) คือ การมีแนวคิดที่ เปิดกว้างสู่สิ่งแวดล้อม
ภายนอกองคก์าร การรบัรูแ้ละพยายามเรียนรูจ้ากสิ่งที่เกิดขึน้ภายนอก โดยพยายามศึกษาจาก
แหลง่เรยีนรูต้่าง ๆ 

2. ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์(Creative Thinking) คือ บุคลากรในองคก์ารตอ้งมี
ความรูพ้ืน้ฐานเพียงพอที่จะคิดริเริม่สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชนแ์ก่องคก์าร  

3. การรับ รู ้ค ว าม ส าม ารถขอ งตน เอ ง  (Self-Efficacy) คื อ  ก า รรับ รู ้ถึ ง
ความสามารถของตน และมีความเช่ือมั่นว่าตนเองสามารถประสบความส าเรจ็ในหนา้ที่ที่ตนไดร้บั
มอบหมาย 

4. การสรา้งวัฒนธรรมองคก์าร (Reinvention the Culture) คือ การสรา้งสรรค์
วฒันธรรมที่สนบัสนนุการตื่นตวัในการใชก้ารเรียนรูเ้ป็นกลยทุธท์ี่ส  าคญัในการพฒันาคน องคก์าร 
และมีการแกปั้ญหาแบบเชิงรุก 

เจษฎา นกน้อย และ คณะ (2552, น. 9-12) กล่าวถึง ลักษณะขององค์การแห่ง 
การเรียนรูว้่าจะมีลกัษณะแตกต่างจากองคก์ารทั่วไป คือ จะเนน้ที่การใหค้วามส าคญัในการสรา้ง
แรงจงูใจ โดยมีการกระตุน้ใหส้มาชิกมีความกระตือรือรน้ที่จะเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และสมาชิก
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ตอ้งหมั่นฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนาองคก์ารตามที่ตัง้เป้าหมายไว ้รูปแบบ
องคก์ารแห่งการเรียนรูมี้ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1. องคก์ารมีวฒันธรรมแห่งการเรียนรู ้โดยพนักงานทุกคนจะมีนิสยัที่ใฝ่เรียน รู ้
และองคก์ารมีการสนบัสนุนใหมี้การเผยแพรค่วามรูอ้ย่างเป็นระบบ ซึ่งการเผยแพรค่วามรูเ้ริ่มตน้
จากระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ไปจนถึงระดับองคก์าร เพื่อใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์จากการเรียนรู ้
รว่มกนั 

2. โครงสรา้งขององคก์ารมีสายบังคับบัญชาน้อย ท าให้เกิดความยืดหยุ่นใน    
การบริหารงานสามารถปรบัเปลี่ยนและจัดทีมงานได้ง่าย การบริหารจะอิงกับสมรรถนะของ
พนกังานมากกวา่การอิงกบัค าอธิบายรายละเอียดงาน 

3. มีการเพิ่มอ านาจในการปฏิบัติงานให้แก่ เจ้าหน้าที่ ระดับล่าง รวมถึงมี           
การมอบหมายงานและกระจายความรบัผิดชอบให้พนักงานสามารถตัดสิน ใจแก้ปัญหาและ
ด าเนินการในงานที่อยู่ในข่ายความสามารถและความรบัผิดชอบ ท าใหพ้นักงานสามารถเรียนรู ้   
ไปพรอ้ม ๆ กบัการท างานดว้ยอีกทางหนึ่ง 

4. กา้วทนัต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ โดยมีการปรบัเปลี่ยนวิสยัทศัน ์พนัธกิจ 
วิธีการปฏิบัติงาน รวมตลอดถึงแนวทางการปฏิบัติงานใหท้ันกับความเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลกาภิวตันท์  าใหอ้งคก์ารสามารถอยู่รอดไม่ว่าจะอยู่ในสภาวการณใ์ด ๆ รวมถึงสามารถแข่งขนักบั
คูแ่ข่งขนัไดอ้ย่างมั่นคง 

5. สนับสนุนใหอ้งคก์ารใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการเรียนรูภ้ายในองคก์าร เพื่อ
กระตุน้ใหเ้กิดการแพร่กระจายของความรูม้ากยิ่งขึน้ ซึ่งการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ จะช่วยเพิ่มพูน
ทักษะรูปแบบใหม่ ๆ ในการปฏิบตัิงาน ซึ่งเป็นโอกาสในการสรา้งการเรียนรูร้่วมกันใหเ้กิดขึน้ใน
องคก์าร 

6. มีการส่งเสริมและสรา้งบรรยากาศในการท างานที่เกือ้หนุนซึ่งกนัและกนั เช่น 
การให้พนักงานทุกคนมีอิสระในการคิด แก้ปัญหารวมถึงการตัดสินใจ โดยใช้แนวทาง
ประชาธิปไตย อนัเป็นการรบัฟังความคิดเห็นจากพนกังานทุกคนในองคก์าร ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วย
ใหเ้กิดการคน้พบสิ่งใหม่หรือนวตักรรมใหก้บัองคก์าร 

7. มีการท างานเป็นทีม โดยเน้นให้พนักงานรับรูเ้ป้าหมายร่วมกัน และให้
ความส าคญัในเรื่องของการมีส่วนรว่มของพนกังาน มีการปลกูจิตส านึกใหพ้นักงานรูจ้กับทบาท
หนา้ที่ของตน และเคารพในบทบาทหนา้ที่ของผูอ้ื่น เพื่อใหไ้ดง้านที่มีคณุภาพและมีความสขุขณะ
ท างานรว่มกนั 
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8. การมีวิสยัทศันร์ว่มกนั โดก าหนดเปา้หมายและแนวทางในการด าเนินการของ
องคก์ารรว่มกนั ซึ่งหมายความว่าพนกังานมีส่วนรว่มในการก าหนดทิศทางขององคก์าร แทนที่จะ
มาจากการก าหนดของผูบ้รหิารดงัเช่นในอดีต อนัจะน ามาซึง่ความรูส้กึเป็นเจา้ของก่อใหเ้กิดความ
รกัและความมุ่งมั่นในงาน 

9. มีการสรา้งระบบพี่เลีย้ง หรือผูส้อนงานใหก้ับพนักงานที่เขา้มาใหม่ ผูท้ี่เป็น
ผูส้อนงาน หรือผูชี้แ้นะการปฏิบตัิงาน ไดมี้โอกาสในการเรียนรูร้ว่มกนัและท าความรูจ้กักนัมากขึน้ 

10. ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ทั้งจากภายในอันหมายถึงการ
เรียนรูร้ะหว่างพนักงานภายในองคก์ารเอง และภายนอกอนัหมายถึงขององคก์ารอื่น รวมถึงการ
กระตุน้ใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนความรู ้

11. การไม่เพิกเฉยต่อความผิดพลาด แต่จะน ามาพิจารณาและด าเนินการแกไ้ข
เพื่อแสวงหาแนวทางใหมใ่นการปฏิบตัิงานใหท้ี่ดียิ่งขึน้ นอกจากนีย้งัพรอ้มที่จะเสี่ยงเพื่อหารูปแบบ
ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติท างาน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซึ่งนับเป็นการเรียนรูอ้ย่าง
ต่อเนื่องและไม่สิน้สดุ 

Marquardt & Reynold (1994 อา้งถึงใน พิชิต เทพวรรณ,์ 2555, น. 91-92) กลา่วถึง
ลกัษณะและโครงสรา้งที่เหมาะสมของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ดงันี ้

1. โครงสรา้งที่ เหมาะสม (Appropriate Structure) ไม่มีระดับชั้นการบังคับ
บัญชามากเกินไป มีความยืดหยุ่น เอือ้ต่อการจัดตั้งทีมท างานและมีลักษณะการแบ่งทีมแบบ  
ขา้มสายงาน 

2. สรา้งวฒันธรรมของการเรียนรูใ้นองคก์าร (Corporate Learning Culture) คือ 
การมีบรรยากาศที่ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู ้การทดลองในสิ่งใหม่ๆ แมจ้ะมีความเสี่ยงในการเกิด
ความผิดพลาด แต่องคก์ารช่ือว่าการเรียนรูรู้ปแบบนีจ้ะช่วยใหส้มาชิกตระหนกัถึงขอบเขตของตน 
และยงัสามารถเรียนรูไ้ดจ้ากประสบการณ ์

3. การเพิ่มอ านาจและความรบัผิดชอบในงาน (Empowerment) คือ การเปิด
โอกาสและสนับสนุนให้สมาชิกมีอิสระในการตัดสินใจ พึ่งพาผู้อื่นในการแก้ไขปัญหาน้อยลง 
มุ่งเน้นการกระจายความรบัผิดชอบ โดยมีการสื่อสารที่ดีกับผูป้ฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพใน  
การเรยีนรูภ้ายใตก้ลยทุธข์ององคก์ารตามที่ไดก้ าหนดไว ้

4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Scanning) จากการวางแผน
ล่วงหนา้ โดยมีการพยากรณถ์ึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึน้ว่าจะกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
องคก์ารหรอืไม่ เพื่อรบัมือใหท้นัตอ่การเปลี่ยนแปลง 
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5. สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรา้งและถ่ายโอนความรู ้(Knowledge Creation 
and Transfer) โดยสมาชิกทุกคนจะมีบทบาทในการส่งเสริมความรู ้ที่ไดร้บัจากการเรียนรูใ้นฝ่าย
งานต่าง ๆ ในองคก์าร 

6. มีเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู ้(Learning Technology) มีการประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นตวัช่วยส าคญัในการท างานเพราะสามารถกระจายการเรียนรูไ้ด้
อย่างรวดเรว็ 

7. มีบรรยากาศที่สนับสนุน (Support Atmosphere) และมีการท างานร่วมกัน
เป็นทีม (Teamwork and Networking) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตการปฏิบตัิงานใหส้มาชิก
สามารถพฒันาศกัยภาพไดอ้ย่างเต็มที่ ตลอดจนการตระหนกัถึงความรว่มมือในการท างานเป็นทีม 
และการท างานแบบเครือข่าย ซึ่งเป็นการท างานเพื่อแกปั้ญหาไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อ
สรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนัใหอ้งคก์ารเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน 

8. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Vision) ถือเป็นแรงผลักดันให้การท างานให้มุ่งสู่
เป้าหมายที่ตัง้ไว ้สมาชิกมีความผูกพนับนพืน้ฐานของค่านิยม ปรชัญา ความคิด และความเช่ือที่
คลา้ยคลงึกนั สง่ผลใหเ้ป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนัในการท างาน 

Pedler et al (1991 อา้งถึงใน ปิติพงษ์ วรรณรี, 2551, น. 21) กล่าวถึง องคก์ารแห่ง
การเรยีนรู ้คือ องคก์ารที่มีการอ านวยความสะดวกของบคุลากร ประกอบดว้ยมมุมอง 5 ดา้น 

1. ดา้นกลยทุธ ์(Strategy) 
1.1 สร้างการเรียน รู ้ให้เป็นกลยุทธ์ (Learning Approach to Strategy) 

บรษัิทจะวางแผนและก าหนดกลยทุธใ์นทิศทางที่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความสามารถขอบคุลากร
ในองคก์าร ซึง่กลยทุธจ์ะเสมือเป็นกระบวนการเรยีนรูท้ี่สามารถน าไปทดลองในการบรหิารธุรกิจ 

1.2 การสร้างน โยบายแบบมีส่วนร่วม  (Participative Policy Making) 
สมาชิกมีสว่นรว่มในการแสดงความคิดเห็นในการก าหนดนโยบายบรษัิท เพราะสมาชิกจะทราบถึง
ค่านิยม หรือวฒันธรรมองคก์ารที่ชดัเจน ซึ่งการก าหนดนโยบายบริษัทจะตอ้งสะทอ้นค่านิยมของ
สมาชิกทกุคนภายในองคก์ารไม่ใช่แคเ่พียงมมุมองของผูบ้รหิารฝ่ายเดียว 

2. ดา้นการมองภายในองคก์าร (Looing in) 
2.1 การให้ข้อมูลข่าวสาร (Information) คือ การสรา้งความเข้าใจให้แก่

สมาชิกทุกคนในองค์การว่าได้รับการสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีใน  
การกระจายขอ้มลูเขา้สาร 
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2.2 การสร้างการตรวจสอบและควบคุม (Formative Accounting and 
Control) คือ การใชร้ะบบในการตรวจสอบในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบงบประมาณ  
การท ารายงาน เพื่อความแม่นย าของขอ้มลูและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ขณะปฏิบตัิงาน 

2.3 การแลกเปลี่ยนภายใน ( Internal Exchange) คือ การแลกเปลี่ยน
มมุมองของแต่ละฝ่ายงานว่ามีการท างานในรูปแบบใดบา้ง มีความเหมืนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
เพื่อน ามาปรบัใชใ้นงานของตน 

2.4 การให้รางวัลอย่างยืดหยุ่น (Reward Flexibility) คือ ค่านิยมที่ถูกใช้
ภายในองคก์าร เพราะระบบรางวลัตอบแทนจะท าใหส้มาชิกมีความคาดหวงัเก่ียวกับการไดร้บั
รางวลัแตกตา่งกนัออกไป จงึท าใหอ้งคก์ารตอ้งมีการศกึษาในเรื่องของการใหร้างวลัอย่างลกึซึง้ 

3. ดา้นโครงสรา้ง (Structure) 
โครงสรา้งที่กระจายอ านาจ (Enable Structure) คือ โครงสรา้งที่ มีความ

ยืดหยุ่น เหมาะสมกบัการน าไปทดลองใชใ้นการประเมินในแง่การเติบโตขององคก์าร นอกจากนี ้
โครงสรา้งนี ้ยังตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึน้ตามยุคสมัยที่ เปลี่ยนแปลง เช่น
กฎระเบียบ หรอืกระบวนการท างานที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดบ้อ่ย 

4. ดา้นการมองภายนอก (Looking out) 
4.1 พนักงานเป็นเสมือนผู้วิ เคราะห์ภายนอก (Boundary Workers as 

Environmental Scanner)) กล่าวคือ พนักงานจะมีการรายงานข่าวสาร หรือแบ่งปันเก่ียวกบัสิ่งที่
เกิดขึน้ภายนอกบริษัท เช่น การร่วมประชุมกับบริษัทอื่น มีการได้รบัความรูใ้หม่ๆ ตลอดจน
ความกา้วหนา้ทางวิชาการดา้นเศรษศาสตร ์เป็นตน้ 

4.2 การเรียนรูข้า้มองคก์าร (Inter - Company Learning) คือ การเรียนรูจ้าก
การพบคู่แข่งขนัในธุรกิจ รวมถึงการเรียนรูใ้นเหตกุารณต์่าง ๆ ที่อาจะไดร้บัจากการรว่มงานกนักบั
ลกูคา้ หรือผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียในอตุสาหกรรมอื่น ๆ เป็นตน้ 

5. ดา้นโอกาสในการเรียนรู ้(Learning Opportunities) 
5.1 บรรยากาศการเรียนรู ้(Learning Climate) สมาชิกทุกคนในบริษัทจะ

คอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเกื ้อกูลกันอยู่เสมอ โดยแบ่งปันบทเรียน ทัศนคติที่ดีต่อ 
การท างานใหก้บัสมาชิกหรือเพ่ือนรว่มงานเสมอ 

5.2 การพฒันาตนเองของทุกคน (Self-Development for All) สมาชิกแต่ละ
บคุคลสามารถตดัสินใจเลือกการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมกบัตนเอง บทขอบเขตงบประมาณที่สามารถ
น ามาใชใ้นการพฒันาคนเองได ้
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4.3 องคป์ระกอบองคก์ารแหง่การเรียนรู้ 
Marquardt (1996, p. 19-21)ให้ค านิยามองคก์ารค านิยายามถึงองคก์ารแห่งการ

เรียนรู ้คือ องคก์ารที่ตอ้งการเรียนรูอ้ย่างเป่ียมดว้ยพลงัและมีวิสยัทศันร์ว่มกนั อีกทัง้เป็นองคก์ารที่
มีการถ่ายทอดความรูโ้ดยการเก็บรวบรวม การจัดการ และการใชค้วามรูเ้พื่อความส าเร็จของ
องคก์าร 

จ าเรียง วัยวัฒน์ และ เบญจมาศ อ ่าพันธุ์ (2540 , น. 13) กล่าวถึง ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และประสิทธิพล (Effectiveness) ของการท างานในองคก์ารว่าเป็นผลลพัธ์ที่ไดม้า
จากการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ซึ่งเป็นแนวทางส าคญัในการน ามาบริหารงานในยคุสมยัที่ทุก
อย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถสรา้งให้องค์การก้าวสู่ความเป็นเลิศในการแข่งขัน 
แข็งแกรง่ พรอ้มที่จะฝ่าวิกฤติหากตอ้งเผชิญภาวการณแ์ข่งขนัไดท้กุรูปแบบ และเติบโตอย่างยั่งยืน
ตลอดไป 

Senge (1990 อ้างถึงใน ดนยวรรณ  ลีละศุภพงษ , 2554, น. 10-19) กล่าวถึง  
แนวทางการพฒันาองคก์ารแห่งการเรียนรูไ้ว ้5 ประการ เพื่อใหบุ้คลากรยึดถือปฏิบตัิอย่างจรงิจงั
และต่อเนื่องทั่วทัง้องคก์าร ตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

1. ความรอบรู้แหง่ตน (Personal Mastery) 
เป็นลกัษณะการเรียนรูข้องบคุคลที่ขยายขีดความสามารถในการสรา้งสรรค์

ผลงาน การเรียนรูท้ี่เริ่มจากตวับุคคลเป็นจุดเริ่มของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ประกอบกับ
การไดร้บัการสนบัสนนุและสง่เสรมิใหเ้กิดการพฒันา โดยรูปแบบของการเรียนอาจมุ่งเนน้ไปที่การ
เรียนรูภ้ายในสถานที่ท  างาน (Work Place Learning) หรือการเรียนรูง้านจากหนา้ที่ (On the Job 
Learning) คณุลกัษณะของความรอบรูแ้ห่งตนมีดงัตอ่ไปนี ้

1. การใชพ้ลงัสรา้งสรรคว์ิสยัทศันใ์นองคก์าร ท าใหเ้กิดเป้าหมายที่ตอ้ง
พยายามท าใหเ้กิดความส าเรจ็  

2. การบริหารความขัดแยง้ ความขัดแยง้ทางความคิดที่ถูกเปลี่ยนเป็น
พลงัสรา้งสรรคเ์ป็นกลยทุธห์นึ่งของการจดัการความขดัแยง้ 

3. การอยู่บนพืน้ฐานของความจริงเป็นการใหค้วามสนใจกับขอ้จ ากัด
หรอืสาเหตขุองปัญหาอย่างแทจ้รงิ บคุคลที่มีใจใฝ่เรียนรูจ้งึมีวิธีการแกปั้ญหาอย่างมีเหตมีุผล 

4. การเรียนรูโ้ดยใชจ้ิตส านึก บุคคลที่มีใจใฝ่เรียนรูจ้ะมีความสามารถ
ท างานที่ซบัซอ้นที่ตอ้งใชม้ิติของจิตใจ  
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2. การมีแบบแผนความคิด (Mental Models) 
Senge (1990) กล่าวไว้ว่าแบบแผนความคิด (Mental Models) คือ แบบ

แผนของความคิดของบุคลากร ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงพฤติกรรมของพนักงานในองคก์าร เพราะ
องคก์ารแห่งการเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ได ้บคุลากรจะตอ้งมีแบบแผนความคิดที่สามารถสะทอ้นภาพได้
อย่างถกูตอ้ง จงึจะเป็นการพฒันาแบบแผนความคิดท่ีมุ่งสว่นรวม แบง่ออกเป็น 3 ระดบั ดงันี ้

1. ระดับปัจจัยส าคัญ คือ ระดับการวางแผนของผู้บริหารเพื่อสรา้ง
กระบวนการเรียนรูใ้หเ้กิดกับบุคคล โดยเน้นการใหก้ารสนับสนุน การยอมรบัฟังความคิดเห็น  
และสง่เสรมิใหบ้คุลากรมีอิสระทางดา้นความคิด 

2. ระดบัหลกัการ ผูบ้รหิารชีน้  าบคุลากรภายในองคก์ารโดยใชก้ารเรียนรู ้
ระหวา่งการปฏิบตัิงาน ซึง่จะใชห้ลกัการของความเป็นเหตเุป็นผลเพื่อประมวลความคิดในการสรุป
และวินิจฉยั 

3. ระดบัปฏิบตัิ เนน้การวินิจฉัยสิ่งต่าง ๆ ภายใตพ้ืน้ฐานของขอ้มลู โดย
ท าการตัง้สมมติฐานเพื่อการหาขอ้มลูมาสรุปสมมติฐาน 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2548) ได้กล่าวถึงลักษณะแบบแผนความคิดที่
เกิดขึน้ในองคก์รไว ้3 แบบ คือ 

1. ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์(Creativity) การที่คนในองคก์รมีความคิด
ริเริ่มสรา้งสรรค ์การท างานจะช่วยในการพัฒนาการท างานของคนในองคก์ารใหด้ียิ่งขึน้ ง่ายขึน้ 
ท าใหมี้วิธีการแปลกใหม่ในการท างาน ไม่น่าเบื่อ ส่งผลใหอ้งคก์ารมีการพฒันาในการที่จะแข่งขนั
กบัองคก์ารอื่นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การบริหารโอกาส (Change Opportunity) เป็นวิ ธีการคิดเพื่ อจะ
แกปั้ญหาและในการที่จะเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึน้ใหเ้ป็นโอกาสที่จะท าสิ่งใหม่ๆ โดยการเปลี่ยน
วิกฤตใหเ้ป็นโอกาสเพื่อที่จะแกปั้ญหานั้น การบริหารโอกาสจ าเป็นจะตอ้งมีรูปแบบวิธีคิดที่ให้
ความส าคญัไปที่ระดบัการเรียนรูอ้ย่างตอ่เนื่องที่เพียงพอที่จะพฒันาไปสูค่วามเป็นเลิศในองคก์าร 

3. การพัฒนาองค์การ (Organization Development) เป็นเครื่องมือ
ส าคญัในการบรหิารแผนใหม่ซึง่พฒันาขึน้ในช่วงตน้และช่วงกลางของศตวรรษที่ 20 โดยน าเทคนิค
ทางพฤติกรรมศาสตรม์าประยุกตใ์นการแกไ้ขปัญหา วางแผน พัฒนา และสรา้งความกา้วหนา้
ให้กับองค์การในมิติต่าง ๆ อย่างได้ผล โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่การพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงขององคก์ารเป็นสิ่งส  าคญัและจ าเป็นต่อความต่อความอยู่รอดและการเจริญเติบโต
ของหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 
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3. การมีวิสัยทศันร่์วมกัน (Share Vision) 
วิสยัทศันข์ององคก์ารที่ตอ้งการใหเ้กิดขึน้ในอนาคต คือสิ่งที่จ  าเป็นต่อภาวะ

ผูน้  าทกุคน เป็นพลงัในการขบัเคลื่อนภารกิจทกุอย่างขององคก์ารใหด้  าเนินไปตามวตัถปุระสงคท์ี่
ไดต้ัง้ไว ้นอกจากนีว้ิสยัทศันข์ององคก์ารกับวิสยัทัศนข์องบุคคลตอ้งไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะ
ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความผูกพัน ไม่ใช่ท าตามหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย ดังนั้น
จดุประสงคข์องการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้คือ ท าใหพ้นกังานหรือบคุลากรในองคก์ารเป็นหนึ่ง
เดียวกัน มีจุดประสงค์ในการท างานร่วมกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี ้จะเกิดขึน้ได้จ าเป็นต้องอาศัยการ
แลกเปลี่ยนแนวความคิด ความรู ้ประสบการณซ์ึ่งกนัและกนัของบุคคลในองคก์าร หลกัการและ
แนวปฏิบตัิเพ่ือน าไปสูก่ารมีวิสยัทศันร์ว่ม มีดงันี ้

1. การสรา้งวิสยัทศันส์ว่นบคุคล โดยการเห็นคณุค่าและสรา้งแรงบนัดาล
ใจในการสรา้งวิสยัทศันร์ว่ม วิสยัทศันส์ว่นบคุคลตอ้งอาศยัพลงัสรา้งสรรคท์างความคิด 

2. การสรา้งวิสยัทศันร์ว่มจ าเป็นตอ้งอาศยัการติดต่อสื่อสารและการสรา้ง
จิตส านกึโดยการสรา้งคา่นิยมขององคก์ารใหบ้คุลากรเกิดการยอมรบัต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. การเผยแพร่วิสัยทัศน์ เป็นกระบวนการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมของ
บคุลากรในองคก์ารและผูบ้รหิารในการผลกัดนัใหบ้คุลากรเขา้มามีสว่นรว่ม 

4. การสรา้งการยอมรบั เป็นแนวทางดา้นกระบวนการยอมรบัของจิตใจที่
มีต่อมมุมองวิสยัทศัน ์เป็นการยอมรบัในความคิด การมีอิสระในทางเลือก และทุ่มเทในการสรา้ง
วิสยัทศัน ์

5. การพัฒนาวิสัยทัศน์ให้เป็นความคิดหลักขององค์การจะต้องให้
บคุลากรประพฤติและปฏิบตัิไปในทิศทางเดียวกนั 

4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทมี (Team Learning) 
Senge (1994 อา้งถึงใน วีระวฒัน ์ปันนิตามยั, 2544, น. 45) ใหค้วามเห็นว่า 

การเรยีนรูเ้ป็นทีมมีลกัษณะ 3 ประการ ดงันี ้
1.  สมาชิกจะตอ้งมีความสามารถในดา้นการคิด วิเคราะห ์และแก้ไข

ปัญหาไดอ้ย่างถกูวิธี ซึง่การรวมกลุม่เพื่อช่วยกนัคิดแกไ้ขปัญหาย่อมดีกวา่ลงมือท าเพียงผูเ้ดียว 
2. สมาชิกภายในทีมต้องประสานงานกันเป็นอย่างดี  มีความคิด

สรา้งสรรคใ์นการรเิริม่สิ่งใหม่  
3. บทบาทของสมาชิกระหวา่งกลุม่หนึง่กบัอีกกลุม่ ในแง่ของการกระท าที่

แสดงออกที่จะสง่ผลตอ่ทีมอื่น ๆ จะช่วยเสรมิสรา้งใหอ้งคก์ารมีพลงัมากขึน้ 
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ในการเรยีนรูร้ว่มกนัเป็นทีมไดแ้บ่งออกเป็นการเรียนรูท้ี่ส  าคญั 5 ประการ ดงันี ้
1. ใชก้ารเสวนา (Dialogue) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือมมุมองต่าง ๆ 

ของคนในองคก์าร เพื่อใหเ้กิดการเรยีนรูแ้ละยอมรบัซึง่กนัและกนั 
2. ใชก้ารอภิปราย (Discussion) จะคลา้ยกบัการเสนาทางวิชาการ โดยจะมี

การศกึษาขอ้มลู เพื่อเตรยีมตวัส าหรบัการน ามาอภิปรายกบัเพื่อนรว่มงาน 
3. ใชเ้ทคนิคของการบริหารงานเป็นทีม (Team Management) คือ การใช้

ความสามารถของหวัหนา้ทีมในความเป็นผูน้  า (Leadership) มาช่วยในเรื่องของการบริหารงาน 
โดยผูน้  าตอ้งมีศักยภาพในการจูงในผู้อื่นให้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร เพื่อพา
องคก์ารกา้วสูค่วามส าเรจ็ 

4. ใช้เทคนิคการบริหารโครงการธุรกิจ(Business Project Management) 
เป็นกระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดหัวหน้าและสมาชิกของโครงการ  
ซึง่จะตอ้งมีการก าหนดจดุเริม่ตน้และจดุสิน้สดุอย่างชดัเจน 

5. ใชก้ารเรยีนรูจ้ากการปฏิบตัิ (Action Learning) เป็นการเรียนรูท้ี่มีลกัษณะ
พิเศษ คือ เป็นการเรียนรูท้ี่ เกิดขึน้ระหว่างการท างาน (On the Job Training) ช่วยให้ผู้เรียน
มองเห็นภาพในการท างาน รวมถึงเมื่อเกิดปัญหาสามารถมองเห็นไดอ้ย่างรวดเรว็ 

5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 
เป็นหวัใจขององคก์ารแห่งการเรียนรู ้ซึ่งมีส่วนส าคญัในการสนบัสนนุใหเ้กิด

การเรียนรู ้ช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ เกิดขึน้ รวมถึงช่วยให้เห็น
ความสมัพนัธแ์ละความเช่ือมโยงระบบย่อยตา่ง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร 

Senge (1994 อ้างถึงใน อาภรณ์  ล  ามะนา , 2553, น. 26-27) กล่าวถึง 
การคิดอย่างเป็นระบบว่า รูปแบบวิธีคิดที่เป็นระบบจะสามารถสรา้งความเปลี่ยนแปลงในองคก์าร
ได ้เนื่องจากการคิดอย่างเป็นระบบจะเป็นความคิดที่รอบคอบ ผ่านการวางแผนเพื่อเตรียมรบัมือ
หากเกิดเหตกุารณไม่คาดคิด การที่จะคิดอย่างเป็นระบบหรอืมีการมองภาพแบบองคร์วมไดจ้ะตอ้ง
มีมมุมองในดา้นต่าง ๆ ดงันี ้

1. เปลี่ยนจากการมองโลกแบบแยกสว่นมาเป็นการมองแบบองคร์วม 
2. เปลี่ยนมุมมองที่ว่ามนุษยว์่าเป็นคนเฉ่ือยชาไรป้ระโยชนม์า เป็นการ

มองวา่มนษุยเ์ป็นผูมี้ความกระตือรือรน้ในการมีสว่นรว่มกบัการเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ 
3. เปลี่ยนมมุมองที่มองเฉพาะปัจจุบนัมาเป็นมุมมองที่จะสรา้งสรรคส์ิ่ง

ใดไดบ้า้งในอนาคต 
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หลักการและแนวปฏิบัติเพื่อน าไปสู่ความคิดเชิงระบบที่ดีมีดังนี ้(วีระวฒัน ์
ปันนิตามยั, 2544, น. 48) 

1. คิดเป็นกลยุทธ์ คือ มีความชัดเจน ความแน่วแน่ในการตัง้เป้าหมาย
และมีแนวทางที่หลากหลาย 

2. คิดใหท้ันการโดยเป็นการคิดที่ไม่ชา้เกินไป มองสิ่งต่าง ๆ ตามความ
เป็นจรงิ มีการวางแผนที่จะลงมือท าลว่งหนา้ก่อนเหตกุารณจ์รงิจะมาถึง 

3. มองหาโอกาส ไม่ย่อทอ้ต่อความยากล าบาก 
 

จากองคป์ระกอบองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ที่กล่าวไปขา้งตน้ สรุปไดว้่า การคิดอย่าง
เป็นระบบเป็นการคิดในรูปแบบของการเช่ือมโยงความรูข้องส่วนต่าง ๆ โดยการมองภาพรวมใน
หลากหลายมมุมอง เม่ือเผชิญกบัปัญหาสามารถพิจารณาถึงสาเหตทุี่แทจ้รงิว่าตอ้งเริ่มแกปั้ญหา
จากที่ใด ส่งผลให้มีความระมัดระวังในการแกไ้ขปัญหา อีกทั้งยังท าใหเ้ขา้ใจสิ่งต่าง ๆ ไดด้ีขึน้ 
สามารถรบัมือกบัเหตกุารณต์่าง ๆ ที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นแนวคิดและทฤษฎีที่ที่ผูว้ิจัยตอ้งการจะศึกษาจะอา้งอิงทฤษฎีองคก์ารแห่ง    
การเรียนรูข้อง Senge (1990) ประกอบไปดว้ย ความรอบรูแ้ห่งตน (Personal Mastery) การมี
แบบแผนความคิด (Mental Models) การมีวิสยัทศันร์่วมกัน (Shared Vision)  การเรียนรูร้ว่มกัน
เป็นทีม  (Team Learning) และการคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) โดยจะน ามา
ประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงาน
บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ลักษณะประชากรศาสตรท์ีส่่งผลต่อการเป็นองคก์ารแหง่การเรียนรู้ 

เฉลิมฤทธ์ิ สาระกลุ (2556) ไดศ้กึษาวิจยัปัจจยัสว่นบคุคลที่มีผลต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านกังานเขตสระบรุี และความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจยัระดบัองคก์รกบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรูข้อง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
สงักัดส านักงาน เขตสระบุรี ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ ระยะเวลาการท างาน 
ระดบัการศึกษา และอตัราเงินเดือนที่ต่างกนัไม่มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรูโ้ดยรวม สว่นต าแหน่งงานต่างกนัมีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรูแ้ตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ทอฝัน เพ็ชรดี (2556) ไดศ้ึกษาวิจยัปัจจัยทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร ์ปัจจัย
ทางดา้นวินัย 5 ประการที่มีผลต่อการพัฒนาองคก์ารแห่งการเรียนรูแ้ละปัจจัยทางดา้นลกัษณะ
ขององคก์ารแห่งการเรียนรูท้ี่ส่งผลต่อการเกิดประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานบริษัท
ตัวแทนจ าหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้แห่งหนึ่ง ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-39 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดต้่อ
เดือน 20,001-30,000 บาท สงักัดฝ่ายการตลาด การขาย และมีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า
หรือเท่ากับ 5 ปี พนักงานมีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางดา้นวินัย 5 ประการต่อการพัฒนาองคก์ร
แห่งการเรียนรู ้ไดแ้ก่ ความรอบรูแ้ห่งตน การมีแบบแผนความคิด การมีวิสยัทศันร์ว่มกนั การเรยีนรู ้
เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดบัมากทกุดา้น 

ฐาปนีย ์เปริญกลุ (2556) ไดศ้ึกษาวิจยัระดบัองคก์รแห่งการเรียนรูข้องประชาชนใน
ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองแซง จงัหวดัสระบรุี ผลการวิจยัพบว่าระดบัองคก์รแห่งการเรียนรูใ้น
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย ดา้นการมีความคิดและความ
เขา้ใจเชิงระบบ การเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม การมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ การมีรูปแบบวิธีคิดและมมุมองที่
เปิดกวา้ง การสรา้งและสานวิสยัทัศน ์ตามล าดับและจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อระดับองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องประชาชนในต าบลโคกสะอาด ไดแ้ก่ อายุ รายไดต้่อ
เดือน ระดบัการศึกษา การเป็นสมาชิกกลุ่ม และทุนทางสงัคม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05  

ความสัมพันธร์ะหว่างการจัดการความรู้และการเป็นองคก์ารแหง่การเรียนรู้ 
กิตติธัช แจง้สว่าง (2556) ไดศ้ึกษาวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ

ความรูก้ับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูใ้นโรงเรียนมาตราฐานสากล สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต4 จงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยัไดพ้บว่าการจดัการความรูใ้นโรงเรียน
มาตราฐานสากล สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4 จังหวดัปทุมธานีอยู่ใน
ระดบัมากเช่นเดียวกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ในสว่นของความสมัพนัธร์ะหวา่งการจดัการ
ความรูก้บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้พบว่ามีความสมัพนัธก์ันในระดบัสงู อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 

นวลปราง รักษาภักดี (2558) ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการความรูเ้พื่อมุ่งสู่
องคก์ารแห่งการเรียนรูข้องมหาวิทยาลยัสวนดสุิต ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัปฏิบตัิตามกระบวนการ
จัดการความรูโ้ดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และกระบวนการจัดการความรูมี้ความสัมพันธ์
ทางบวกกบักระบวนการองคก์รแห่งการเรียนรูอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ในส่วนของ
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กระบวนการจัดการความรูก้ับองคก์ารแห่งการเรียนมีความสมัพันธก์ันเชิงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

สุพัตรา โคตรหา (2562) ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
ความรู ้บรรยากาศองคก์ร การบริหารองคก์ารกับความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องธนาคาร
ออมสิน ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ระดับของความคิดเห็นเก่ีย วกับ 
การจดัการความรู ้การบริหารองคก์าร และความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ภาพรวมของปัจจัย
ดงักลา่วอยู่ในระดบัมาก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความสัมพันธร์ะหว่างบรรยากาศองคแ์ละการเป็นองคก์ารแหง่การเรียนรู้ 
ทัศนา สุขเป่ียม (2555) ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ

องคก์ารและการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษาของรฐั ผลการศึกษา
พบว่า (1) บรรณารกัษ์หอ้งสมดุดงักล่าวมีความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์รโดยรวมในระดบัสงู 
โดยมิติที่มีค่าเฉลี่ยสูง 5 ดา้น คือ มิติความภักดีต่อองคก์ร มิติความเสี่ยง มิติการสนับสนุน มิติ
มาตรฐานการปฏิบตัิงานและมิติโครงสรา้ง (2) บรรณารกัษ์หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศึกษาของรฐัมี
ความคิดเห็นต่อความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรูโ้ดยรวมในระดบัสงูทัง้ 4 ดา้น คือ ดา้นแบบแผน
ทางความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ดา้นการคิดเชิงระบบ และดา้นการเป็นบุคคลรอบรู ้  
(3) บรรยากาศองคก์รมีความสมัพนัธท์างบวกในระดบัสงูกับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ดวิษา สังคหะ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ
องคก์ารกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ของส านกังานศึกษาธิการภาค 1-13 ผลการวิจยัพบว่า 
บคุลากรมีการรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารและความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูอ้ยู่ในระดับสงู และใน
ส่วนของการศึกษาความสัมพันธ์พบว่า บรรยากาศองคก์ารกับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ 
มีความสมัพนัธท์างบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ชยาภัสร์ ศักดิ์ศรีบ  ารุง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศองคก์ารกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 5 ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นของ
ครูต่อบรรยากาศองคก์ารของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ในสว่นของการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
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พบว่า มีความสมัพนัธท์างบวกอยู่ในระดบัความสมัพนัธค์่อนขา้งสงู อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่  
ระดบั 0.05 
 

6. สรุปแนวคิดและทฤษฎทีีน่ ามาใช้ในการวิจัยคร้ังนี ้

แนวคิดและทฤษฎีลักษณะของประชากรศาสตร ์
ผู้วิจัยอ้างแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) โดยศึกษาการตัวแปรด้าน

ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ ระดบัต าแหน่งาน รายไดต้่อ
เดือน และระยะเวลาในการท างาน เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการความรู้
และบรรยากาศองคก์ารที่มีความสมัพันธ์ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
ผูว้ิจัยอา้งอิงจากแนวคิดของ Marquardt (1996) ที่กล่าวถึง ตน้แบบเชิงระบบของ

การจดัการความรู ้จากแหลง่ความรูไ้ปสูก่ารใชค้วามรูใ้หเ้กิดประโยชน ์มี 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
1. กระบวนการแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) สามารถค้นหา

ความรูไ้ดจ้ากทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร 
2. กระบวนการสรา้งความรู ้(Knowledge Creation) จะเก่ียวข้องกับประเภท

ความรูท้ี่พบเห็นไดอ้ย่างชดัเจน (Explicit Knowledge) และความรูซ้อ่นเรน้ (Tactics Knowledge)  
3. กระบวนการจัดเก็บและการเรียกใช้ความรู้ (Knowledge Storage and 

Retrieval) เก่ียวขอ้งกับกระบวนการดา้นเทคนิค เช่น การบันทึกฐานความรู ้และกระบวนการที่
เก่ียวขอ้งกบัคน เช่น ความทรงจ าของหมู่คณะ ความทรงจ าสว่นบคุคล และการสรา้งความสมัพนัธ ์
ตลอดจนการจัดเก็บความรู ้โดยโครงสรา้งการจัดเก็บนัน้มีระบบที่สามารถคน้หาเรียกใชแ้ละส่ง
มอบความรูไ้ดอ้ย่างรวดเรว็และถกูตอ้ง 

4. กระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชนค์วามรู ้(Knowledge Transfer and 
Utilization) เก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศความรูท้ี่มีการขบัเคลื่อนทางกลไกอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อกระจาย
ถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็ว และเหมาะสมทั่วทัง้องคก์าร ตลอดจนวิธีการที่ความรูถ้่ายทอดออกไป
ระหวา่งบคุคลทัง้ที่เจตนาและไม่เจตนา 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับบรรยากาศองคก์าร 
ผูว้ิจยัอา้งอิงจากแนวคิดของ แมคเคลแลนด ์และคณะ (McClelland et al, 1995 as 

cited in Goleman, 2000, p. 81) ที่ศึกษาวิจัยเก่ียวกับบรรยากาศองคก์าร โดยใชอ้งคป์ระกอบ
บรรยากาศองคก์ารของ Litwin & Stringer โดยมีการกลา่วถึงองคป์ระกอบของบรรยากาศองคก์าร
ที่มีอิทธิพลตอ่สภาพแวดลอ้มการท างานขององคก์ารนัน้มีดว้ยกนั 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ความยืดหยุ่น (Flexibility) คือ สมาชิกในองค์การรูส้ึกมีอิสระในการคิด การ
สรา้งสรรคน์วตักรรม โดยไม่ตอ้งยดึติดกบัระเบียบแบบแผนไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

2. ความรูส้กึรบัผิดชอบ (Responsibility) ของสมาชิกที่มีต่อองคก์าร สมาชิกรูส้กึ
ถึงความรบัผิดชอบที่ตนเองมีตอ่องคก์ารมากนอ้ยเพียงใด 

3. ระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) ที่สมาชิกก าหนดขึ ้น 
ความรูส้กึเก่ียวกบัความถกูตอ้งของการใหข้อ้มลูปอ้นกลบัเก่ียวกบัผลการปฏิบตัิงาน 

4. ความเหมาะสมของการใหร้างวัล (Rewards) สมาชิกรบัรูก้ารไดร้บัสิ่งตอบ
แทนจากผลการปฏิบตัิงานที่ตนเองปฏิบตัิมากนอ้ย เหมาะสมเพียงใด 

5. ความชัดเจน (Clarity) ที่สมาชิกไดร้บัทราบเก่ียวกับพันธกิจ (Mission) และ
ค่านิยม (Values) ขององคก์ารจากการสื่อสารของผูบ้รหิารองคก์ารอย่างไร 

6. ระดับความผูกพันต่อทีมงาน (Team Commitment) ซึ่งมุ่งไปสู่เป้าหมาย
รว่มกนัของสมาชิก สมาชิกมีการปฏิบตัิงานผกูพนั และระดบัความมุ่งมั่นตอ่การท างานของทีม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองคก์ารแหง่การเรียนรู้ 
ผู้วิจัยอ้างอิงจากแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู ้ (Learning Organization) ของ 

Senge (1990) มาประยุกตใ์ช ้ซึ่งกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาองคก์รแห่งการเรียนรู ้มีลักษณะ
หลกัๆ 5 ประการ ดงันี ้

1. ความรอบรูแ้ห่งตน (Personal Mastery) คือ การเป็นผูมี้ความกระตือรือรน้ 
สนใจและใฝ่หาที่จะเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมทัง้มีความปรารถนาที่จะเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องเพื่อ
เพิ่มศกัยภาพของตน 

2. การมีแบบแผนความคิด (Mental Models) คือ รูปแบบทางความคิดที่
เหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจในเรื่องต่าง ๆ มีความเขา้เก่ียวกับงานที่ท  า และ
สามารถที่จะพฒันาความคิด ความเช่ือของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัความเปลี่ยนแปลงของยคุสมยั 
โดยไม่ยดึติดกบัความคิดรูปแบบเก่า 
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3. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Vision) คือ การมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ขององคก์าร โดยมีการรบัรูแ้ละเข้าใจในวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกัน มีแนวคิดไปใน
ทิศทางเดียวกนั เพื่อน าพาองคก์รไปสูเ่ปา้หมายในที่สดุ 

4. การเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม (Team Learning) คือ การที่สมาชิกในทีมมีโอกาส
เรียนรูส้ิ่งต่าง ๆ ดว้ยกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
อย่างต่อเนื่อง ท าใหเ้กิดการแตกแขนงทางความคิด เกิดการพฒันาความรูค้วามสามารถของทีม 
และสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ภายใตก้ารประสานงานรว่มกนั 

5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) คือ การมองเห็นภาพและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ แบบองคร์วม มีทัศนวิสัยการมองผลของงานอย่างเป็นระบบ โดย
สามารถท าความเขา้ใจและมองเห็นเหตุการณ์ที่ซับซอ้นไดช้ัดเจนขึน้ และน าไปสู่กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 



 

บทที ่3  
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

การศึกษาค้นคว้าท าวิจัย เรื่อง ก ารจัดการความรู้และบรรยากาศองค์การที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ มีล  าดบัขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือส าหรบัใชใ้นงานวิจยั 
3. วิธีเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติส  าหรบัการใชว้ิเคราะหข์อ้มลู 

1. ก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร 
คือ พนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ซึง่มีจ  านวนพนกังานทัง้สิน้ 558 คน (สอบถามขอ้มลู ณ เดือนกนัยายน พ.ศ. 2562) 

1.2 กลุ่มตวัอย่าง 
คือ พนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ซึ่งผูว้ิจัยทราบถึงจ านวนประชากร จึงก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 สูตรที่ใชใ้นการ
ค านวณครัง้นีค้ือ 

 

     𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒²
 

 
เม่ือ  n = ขนาดกลุม่ตวัอย่างที่ตอ้งการ 
  N = ขนาดของประชากร 
  e = ความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตวัอย่างที่ยอมรบัได ้
          (ก าหนดใหเ้ท่ากบั 0.05) 
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แทนคา่ในสตูรดงันี ้

     𝑛 =  
𝑁

1+𝑁𝑒²
 

     𝑛 =  
558

1+558(0.05)²
 

     𝑛 =  
𝑁

1+𝑁𝑒²
 

 
ดังนั้นจ านวนของกลุ่มตัวอย่างจะเท่ากับ 233 คน ผู้วิจัยไดก้ าหนดกลุ่มตัวอย่างเพิ่ม 

รอ้ยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 24 คน เพื่อความสมบูรณ์มากขึน้ รวมเก็บตัวอย่างจ านวน
ทัง้สิน้ 257 คน ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุม่ตวัอย่างตามขัน้ตอนดงันี ้

1.3 ขั้นตอนการสุ่มตัวอยา่ง 
ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัเชิงส  ารวจ (Survey Research) โดยก าหนดขอบเขตไวด้งันี ้
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เพื่อก าหนดจ านวน

กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาในแต่ละแผนก โดยเลือกเก็บตามสดัส่วนของจ านวนพนักงานในแต่ละ
แผนกดงันี ้
 
ตาราง 2 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอย่างของพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) ส  านกังานใหญ่ 
 

แผนก ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
การเงินและการบญัชี 12 6 
ควบคมุสินเชื่อ 11 5 
ปฏิบตัิการหลกัทรพัย ์ 32 15 
บรหิารความเสี่ยงองคก์ร 3 1 
ธุรการ 7 3 
พาณิชยเ์ลก็ทรอนิกส ์ 24 11 
ธุรกิจต่างประเทศ 18 8 
การตลาดและการสื่อสารเพ่ือพฒันาธุรกิจ 5 2 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 50 23 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

แผนก ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
ที่ปรกึษาบรหิารเงนิลงทนุ 62 29 
วาณิชธนกิจ 6 3 
ตราสารอนพุนัธ ์ 3 2 
ฝ่ายสถาบนั 3 2 
คา้หลกัทรพัย ์ 279 129 
วิเคราะหห์ลกัทรพัย ์ 20 10 
ทรพัยากรบคุคล 7 4 
ตรวจสอบภายใน 8 4 

รวมทัง้สิน 558 257 

ที่มา: ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการ
เลือกสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก ซึ่งเลือกเก็บแบบสอบถามกบัพนกังานตามแผนกต่าง ๆ ตามสะดวก 
โดยใชแ้บบสอบถามที่ไดจ้ดัเตรยีมไวใ้หเ้ป็นเครื่องมือในการเก็บขอ้มลูจนครบ 257 คน 

 

2. การสร้างเคร่ืองมือเพือ่ใช้ในงานวิจยั 
งานวิจัยครั้งนี ้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ ได้สรา้งขึน้เพื่อใช้ในการศึกษา

ลกัษณะประชากรศาสตร ์การจดัการความรู ้และบรรยากาศองคก์ารที่มีความสมัพนัธต์่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ การก าหนดขอบเขตของแบบสอบถามที่ใชใ้นการเก็บขอ้มลูถไดแ้บ่งเป็น 4 สว่น คือ 

 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ ระดบัของการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน รายไดเ้ต่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน 
โดยเป็นขอ้ค าถามแบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices Questions) ผูต้อบเลือกไดเ้พียงหนึ่งขอ้ 
อนัไดแ้ก่ 
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ขอ้ที่ 1 เพศ เป็นระดบัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ดงันี ้
1. ชาย 
2. หญิง 

ข้อที่  2 ช่วงอายุ เป็นระดับข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) ลักษณะ
ค าถามมีหลายค าตอบใหเ้ลือก ซึ่งก าหนดช่วงอายุส  าหรบัค านวณ ดังนี ้ (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 
2558) 

 

ความกวา้งอนัตรภาคชัน้  =  
ขอ้มลูที่มีคา่สงูสดุ− ขอ้อมลูทีม่คี่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

 
จากขอ้มลูของฝ่ายทรพัยากรบคุคล พนกังานที่มีอายสุงูสดุมีอาย ุ60 ปี และพนกังาน

ที่มีอายตุ  ่าสดุมีอาย ุ22 ปี (งานขอ้มลูพนกังาน บลจ. หลกัทรพัย ์ฟิ ลลิป (มหาชน), 2562) งานวิจยั
นีจ้งึใชช้่วงอายดุงักลา่วเป็นเกณฑส์ าหรบัก าหนดช่วงอาย ุโดยแบง่เป็น 4 ช่วง ดงันี ้

1. 21 – 30 ปี 
2. 31 – 40  ปี 
3. 41 – 50 ปี 
4. 51 ปีขึน้ไป 

ข้อที่  3 ระดับการศึกษา เป็นระดับข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) 
ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบใหเ้ลือก ดงันี ้

1. ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 
2. ปรญิญาตร ีหรือเทียบเท่า 
3. สงูกวา่ปรญิญาตรี  

ขอ้ที่ 4 สถานภาพ เป็นระดับขอ้มูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) ลักษณะ
ค าถามมีหลายค าตอบใหเ้ลือก ดงันี ้

1. โสด 
2. สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
3. แยกกนัอยู่ / หมา้ย / หย่ารา้ง 
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ข้อที่  5 ระดับต าแหน่งงาน เป็นระดับข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) 
ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบใหเ้ลือก ดงันี ้

1. ระดบัปฏิบตัิการ 
2. ระดบัจดัการ 
3. ระดบับงัคบับญัชา 

 
ข้อที่  6 รายได้ต่อเดือน เป็นระดับข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) ได้

อา้งอิงจากเกณฑก์ารแบ่งช่วงอตัราเงินเดือนของพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ โดยก าหนดช่วงรายไดต้่อเดือน ดงันี ้

1. นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 
2. 15,001 – 25,000 บาท 
3. 25,001 – 35,000 บาท 
4. 35,001 – 45,000 บาท 
5. 45,001 – 55,000 บาท 
6. 55,001 บาท ขึน้ไป 

 
ขอ้ที่ 7 ระยะเวลาในการท างาน เป็นระดบัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) 

ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบใหเ้ลือก ดงันี ้
1. ต ่ากวา่ 1 ปี 
2. 1 - 3 ปี 
3. 4 - 6 ปี 
4. 7 - 10 ปี 
5. มากกวา่ 10 ปี 

 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่เก่ียวกบัการจดัการความรู ้โดยขอ้ค าถามจะ

ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการสร้างความรู ้
กระบวนการจดัเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้และกระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชนค์วามรูท้ี่
มีความสมัพันธต์่อองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ทัง้หมด 20 ขอ้ 
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โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale Questions) ซึ่งจัดระดับ 
การวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั โดยมีการก าหนดคะแนนส าหรบั
การแปลผลในแตล่ะช่วง ดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 

5  คะแนน   หมายถึง  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4  คะแนน   หมายถึง  เห็นดว้ย 
3  คะแนน   หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
2 คะแนน   หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
1  คะแนน   หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
 

เพื่อใหไ้ดล้กัษณะเกณฑเ์ป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) จึงใชห้ลกัเกณฑ์
ส าหรบัการแบ่งช่วงการแปลผลตามหลกัของการแบ่งอนัตรภาค (ชูศรี วงศร์ตันะ, 2544) ดงัสตูร
ต่อไปนี ้

ความกวา้งอนัตรภาคชัน้    =   
ขอ้มลูที่มีคา่สงูสดุ− ขอ้อมลูทีม่คี่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

         =   
5−1

5
 

        =  0.80 
 
ดังนั้นเกณฑ์เฉลี่ยระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรู ้ไดแ้ก่ กระบวนการ

แสวงหาความรู ้กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจัดเก็บและการเรียกใช้ความรู ้และ
กระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชน์ความรู ้ที่ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์การแห่ง  
การเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ใช้
เกณฑก์ารตดัสินดงันี ้

 
คะแนนเฉลี่ย      การแปลผล 
4.21 – 5.00  มีความคิดเห็นตอ่การจดัการความรูอ้ยู่ในระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20  มีความคิดเห็นตอ่การจดัการความรูอ้ยู่ในระดบัดี 
2.61 – 3.40  มีความคิดเห็นตอ่การจดัการความรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60  มีความคิดเห็นตอ่การจดัการความรูอ้ยู่ในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80  มีความคิดเห็นตอ่การจดัการความรูอ้ยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
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ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองค์การโดย 
ข้อค าถามจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ความยืดหยุ่น ความรูส้ึกรบัผิดชอบ ระดับของ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวลั ความชดัเจน และระดบัความผกูพนัต่อ
ทีมงานที่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส  านกังานใหญ่ ทัง้หมด 30 ขอ้ 

โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale Questions) ซึ่งจัดระดับ 
การวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั โดยมีการก าหนดคะแนนส าหรบั
การแปลผลในแต่ละช่วง ดงันี ้

5  คะแนน   หมายถึง  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4  คะแนน   หมายถึง  เห็นดว้ย 
3  คะแนน   หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
2 คะแนน   หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
1  คะแนน   หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

เพื่อใหไ้ดล้กัษณะเกณฑเ์ป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) จึงใชห้ลกัเกณฑ์
ส าหรบัการแบ่งช่วงการแปลผลตามหลกัของการแบ่งอนัตรภาค ดงัสตูรตอ่ไปนี ้ 

ความกวา้งอนัตรภาคชัน้    =  
ขอ้มลูที่มีคา่สงูสดุ− ขอ้อมลูทีม่คี่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

        =   
5−1

5
 

        =  0.80  

ดงันัน้เกณฑเ์ฉลี่ยระดับความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคก์าร ไดแ้ก่ ความยืดหยุ่น 
ความรูส้ึกรับผิดชอบ ระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของการให้รางวัล  
ความชดัเจน และระดบัความผกูพนัต่อทีมงาน ที่มีความสมัพนัธต์่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ 
ใชเ้กณฑก์ารตดัสินดงันี ้

คะแนนเฉลี่ย      การแปลผล 
4.21 – 5.00  มีความคิดเห็นตอ่บรรยากาศองคก์ารอยู่ในระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20  มีความคิดเห็นตอ่บรรยากาศองคก์ารอยู่ในระดบัดี 
2.61 – 3.40  มีความคิดเห็นตอ่บรรยากาศองคก์ารอยู่ในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60  มีความคิดเห็นตอ่บรรยากาศองคก์ารอยู่ในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80  มีความคิดเห็นตอ่บรรยากาศองคก์ารอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
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ส่วนที ่4 เป็นแบบสอบถามการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ตามแนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง  
เซงเก ้(Senge. 1990) 5 ประการ คือ ความรอบรูแ้ห่งตน การมีแบบแผนความคิด การมีวิสยัทศัน์
รว่มกนั การเรยีนรูร้ว่มกนัเป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ ทัง้หมดจ านวน 25 ขอ้ ประกอบดว้ย 

โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale Questions) ซึ่งจัดระดับ 
การวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั โดยมีการก าหนดคะแนนส าหรบั
การแปลผลในแต่ละช่วง ดงันี ้

5  คะแนน   หมายถึง  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4  คะแนน   หมายถึง  เห็นดว้ย 
3  คะแนน   หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
2 คะแนน   หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
1  คะแนน   หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

เพื่อใหไ้ดล้กัษณะเกณฑเ์ป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) จึงใชห้ลกัเกณฑ์
ส าหรบัการแบ่งช่วงการแปลผลตามหลกัของการแบ่งอนัตรภาค ดงัสตูรตอ่ไปนี ้ 

ความกวา้งอนัตรภาคชัน้    =  
ขอ้มลูที่มีคา่สงูสดุ− ขอ้อมลูทีม่คี่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

        =   
5−1

5
 

        =  0.80  

ดงันัน้เกณฑเ์ฉลี่ยระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ใชเ้กณฑ์
การตดัสินดงันี ้

 
คะแนนเฉลี่ย      การแปลผล 
4.21 – 5.00  มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องบริษัท

หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ อยู่ในระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20  มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องบริษัท

หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ อยู่ในระดบัดี 
2.61 – 3.40  มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องบริษัท

หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ อยู่ในระดบัปานกลาง 
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1.81 – 2.60  มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ อยู่ในระดบันอ้ย 

1.00 – 1.80  มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ อยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

ขั้นตอนการในสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1. ท าการศกึษาลกัษณะ รูปแบบ ตลอดจนวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร 

งานวิจยั แนวคิด ทฤษฎีและผลงานการวิจยัเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศกึษา 
2. ท าการรวบรวมเนือ้หาต่าง ๆ ที่ไดจ้ากเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีและ

ผลงานการวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสรา้งแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการความรูแ้ละ
บรรยากาศองค์การที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงาน บริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

3. ด าเนินการสรา้งแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูล
ลกัษณะประชากรศาสตร ์การจดัการความรู ้บรรยากาศองคก์าร และองคก์ารแห่งการเรียนรู ้

4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และ
คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม และน ามาปรับปรุง
แกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

5. น าแบบสอบถามที่ ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ตามข้อเสนอแนะของ
อาจารยท์ี่ปรกึษาและคณะกรรมการสารนิพนธ ์

6. น าแบบสอบถามที่ ได้รับการแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ที่ ป รึกษาและ
คณะกรรมการสารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาและการใชส้  านวนภาษาเพื่อ
ปรบัปรุงแกไ้ขครัง้สดุทา้ยก่อนน าไปใชจ้รงิ 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในครั้งนี ้เป็นการศึกษา การจัดการความรู้และบรรยากาศองค์การที่ มี

ความสมัพนัธต์่อองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ประกอบดว้ย 2 สว่น คือ  

1. ขอ้มูลทุติยภูมิ คือ การศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลจากต าราที่เก่ียวกับการวิจัย หนังสือ 
บทความ วิทยานิพนธ ์วารสาร เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ตเพื่อ
ประกอบการสรา้งแบบสอบถาม 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ คือ การใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ 
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ จ านวน 257 ตวัอย่าง 

4. การจัดท าและการวิเคราะหข์้อมูล 

4.1 การจัดท าข้อมูล 
เม่ือรวบรวมขอ้มลูแบบสอบถามครบถว้นตามที่ตอ้งการ ผูว้ิจยัจะด าเนินการต่อไปนี ้

1. ตรวจสอบข้อมูล  (Editing) โดยด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม และคดัแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก 

2. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามที่สมบูรณม์าเรียบเรียง และท าการบนัทึก
ขอ้มลูลงในเครื่องคอมพิวเตอร ์

3. วิเคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสถิติส  าเร็จรูป SPSS (Statistic 
Package for Social Sciences) 

4.2 การวิเคราะหข์้อมูล 
1. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชส้ถิติดงันี ้

1.1 ค่าความถ่ี (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) โดยการวิเคราะหข์อ้มูล
เพื่อใช้อธิบายลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ระดบัต าแหน่งงาน รายไดต้่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน 

1.2 การวิเคราะหก์ารจดัการความรู ้ไดแ้ก่ กระบวนการแสวงหาความรู ้กระบวนการ
สรา้งความรู ้กระบวนการจัดเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้และกระบวนการถ่ายโอนและการใช้
ประโยชนค์วามรู ้มีทั้งหมด 20 ขอ้ โดยใชก้ารหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviations) 
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1.3 การวิเคราะห์บรรยากาศองค์การ ได้แก่ ความยืดหยุ่น ความรูส้ึกรบัผิดชอบ 
ระดบัมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวลั ความชดัเจน และระดบั 

ความผูกพันต่อทีมงาน มีทั้งหมด 30 ขอ้ โดยใชก้ารหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) 

1.4 การวิเคราะหก์ารเป็นองคก์ารแห่งการ ไดแ้ก่ ความรอบรูแ้ห่งตน การมีแบบแผน
ความคิด การมีวิสยัทัศนร์่วมกัน การเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม และการคิดอย่าง เป็นระบบมีทัง้หมด  
25 ขอ้ โดยใชก้ารหาค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) 

2. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) เป็นการทดสอบ
สมมตุิฐาน ดงันี ้

2.1 สมมติฐานที่  1 พนักงานที่ มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ ระดับต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการท างานที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ แตกต่างกัน จะท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติ One-Way Analysis of Variance และสถิติ Independent t-test 

2.2 สมมติฐานที่ 2 การจัดการความรูท้ี่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  
จะทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติสหสมัพนัธอ์ย่างง่าย (Pearson Correlation)  

2.3 สมมติฐานที่ 3 บรรยากาศองคก์ารที่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  
จะทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติสหสมัพนัธอ์ย่างง่าย (Pearson Correlation) 

5. สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย (กัลยา วานิชย์บัญชา , 

2558) 
1.1 การหารอ้ยละ (Percentage) ใชส้ตูรดงันี ้
 

  P  =  
𝑓 𝑥 100

𝑛
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เม่ือ P แทน ค่ารอ้ยละ 
  ƒ แทน ความถ่ีของขอ้มลู 
  n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 

1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean หรอื �̅�) ใชส้ตูรดงันี ้

  �̅�  =  
∑ 𝑥

𝑛
 

 

  �̅�  แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย 

  ∑ 𝑋 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
  n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 
1.3 กาหาคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรอื S.D.) 
 

  S.D.  =√
𝑛 ∑ 𝑥²−(∑ 𝑥)²

𝑛 (𝑛−1)
 

 
 เม่ือ  S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอย่าง 

  𝑋2   แทน คะแนนแต่ละตวัในกลุม่ตวัอย่าง 

  (𝑋)2 แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 

  𝑛  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง (Sample Size) 
 

2. สถิติที่ใชท้ดสอบค่าความเช่ือถือไดข้องเครื่องมือ โดยใชว้ิธีหาค่าครอนบัคแอลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha) 

 

Cronbach's       =       
𝑘𝑐𝑜𝑛var�̇�𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅⁄

1+(𝑘−1)𝑐𝑜𝑛var�̇�𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ var�̇�𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅⁄
 

 

  เม่ือ   แทน ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 

   𝑘 แทน     จ านวนขอ้ค าถาม 
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 𝑐𝑜𝑛var𝑖̇𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    แทน   ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนรว่มระหวา่งค าถาม 

 var𝑖̇𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน   ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 
 
3. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential Analysis) ประกอบดว้ย  

3.1 สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกต่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันเพื่อ
วิเคราะหค์วามแตกต่างระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง โดยมีสตูรในการหาคา่ t ดงันี ้ 

ในกรณีที่ความแปรปรวนทัง้ 2 กลุม่ เท่ากนั  (𝑠1
1 =  𝑠2

2)  
 

 สตูร  t  =  
�̅�1−�̅�2

𝑆𝑝√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

  

สถิติท่ีใชท้ดสอบ t มีชัน้แห่งความเป็นอิสระ df  =  𝑛1 + 𝑛2 −2 
  

เม่ือ   𝑥1̅̅̅ แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ i; i = 1 , 2 

  𝑆𝑝 แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตวัอย่าง 
    รวมจากตวัอย่างทัง้ 2 กลุม่ 

    𝑛1 แทน ขนาดตวัอย่างของกลุม่ที่ 1 

  𝑆1
2 แทน ค่าแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ i; i = 1 , 2 

   

 𝑠1
2 = 

(𝑛1− 1) 𝑆1
 2+ (𝑛2− 1) 𝑆2

 2

𝑛1+ 𝑛2− 2
 

 

กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ ไม่เท่ากนั (𝑠1
 2 ≠ 𝑠2

 2) 
 

  t  =   
𝑋1̅̅̅̅ −𝑋2̅̅̅̅

√𝑆1
  2

𝑛1
 + 

𝑆2
  2

𝑛2
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สถิติท่ีใชท้ดสอบ t มีชัน้แห่งความอิสระ     =    V  

  V     =    
[(

𝑆1
 2

𝑛1
)  + (

𝑆2
 2

𝑛2
)]

2

(
𝑆1

 2

𝑛1
)

𝑛1− 1
  +  

(
𝑆2

 2

𝑛2
)

𝑛2− 2

 

 

 เม่ือ   t แทน     ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

  𝑋1
̅̅ ̅ แทน  ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่  1 

  𝑋2
̅̅ ̅ แทน  ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่  2 

  𝑆1
 2 แทน  ค่าแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่  1 

  𝑆2
 2 แทน  ค่าแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่  2 

  𝑛1 แทน  ขนาดตวัอย่างของกลุม่ที่  1 

  𝑛2        แทน  ขนาดตวัอย่างของกลุม่ที่  2 

  V แทน  ชัน้แห่งความเป็นอิสระ 
 

3.2 การวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) 
ส าหรับการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่  2 กลุ่มขึ ้นไป  
เพื่อทดสอบสมมติฐานตอนที่ 1 ในดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ ระดบัต าแหน่งงาน 
รายไดต้่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน มีสตูรดงันี ้

ใชค้่า F – test กรณีค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เท่ากนั 
 

   F      =     
MS(B)

MS(W)
 

 
เม่ือ F แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน  F-Distribution 

  Df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ ไดแ้ก่  
    ระหวา่งกลุม่  (k-1) และ มภายในกลุ่  (n-k) 

  K แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่าง 
  N แทน จ านวนตวัอย่างที่ทัง้หมด 
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  SS(B) แทน ผลรวมก าลงัสองระหวา่งกลุม่ 
    (Between Sum of Square) 
  SS(W) แทน  ผลรวมก าลงัสองภายในกลมุ 
    (Within Sum of Square) 
  MS(B) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
    (Mean Square Between Groups) 
  MS(W)  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
     (Mean Square Within Groups) 
  n-k แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่  
     (Within Degree of Freedom) 
 
ในกรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะตอ้งท าการ

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  เพื่อหาคู่ที่แตกต่างกัน โดยใช้ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2558, น. 333) 

  LSD =   t1−∝2;n−k√MSE [
1

ni
+  

1

nj
] 

   โดยที่     𝑛𝑖 ≠  𝑛𝑗  
  
  เม่ือ  LSD แทน ผลต่างนยัส าคญัท่ีค านวณได ้

   ส าหรบัประชากรกลุม่ที่ i และ j 

𝑡1−∝2;𝑛−𝑘  แทน ค่าที่ ใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ  t-distribution  
     ที่ระดบัความเช่ือมั่น 95% และชัน้แห่งความเป็นอิสระ
     ภายในกลุม่ = n – k 

 MSE แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ (MS(W)) 

 𝑛𝑖  แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ i 

 𝑛𝑗  แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ j 

  แทน     ค่าความคลาดเคลื่อน 
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3.3 สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) เพื่อใช้หาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน 
ใชส้ตูรดงันี ้

  𝑟𝑥𝑦  = 
𝑛 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋)( ∑ 𝑌)

√[𝑛 ∑ 𝑋2−( ∑ 𝑋)
2

][𝑛 ∑ 𝑌2−( ∑ 𝑌)
2

]

 

 

  เม่ือ 𝑟𝑥𝑦     แทน สมัประสิทธส์หสมัพนัธ ์

   ∑ 𝑋    แทน ผลรวมคะแนน X 

   ∑ 𝑌    แทน ผลรวมคะแนน  

   (∑ 𝑋)
2   แทน ผลรวมคะแนนชดุ X แต่ละดว้ยก าลงัสอง 

   ( ∑ 𝑌)
2   แทน ผลรวมคะแนนชดุ Y แต่ละดว้ยก าลงัสอง 

   ∑ 𝑋𝑌    แทน ผลรวมของผลคณูระหวา่งคะแนน 
      ชดุ X และ ชดุ Y 
   N    แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

 
โดยความหมายของค่า r คือ ระดับของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระ

ทัง้หมด หรอืท่ีเรยีกวา่คา่สมัประสิทธ์ิความสมัพนัธพ์หคุณู (Multiple Correlation) ถา้คา่ r มีค่าเขา้
เข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดี่ยวกันและมีความสัมพันธ์สูงมาก แต่ถ้าค่า r  
เขา้ใกล ้-1 จะแสดงถึงความสมัพนัธท์ี่มีทิศทางในทางตรงกนัขา้มและมีความสมัพนัธก์นัมาก 

 
เกณฑก์ารแปลความหมายของคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธด์งันี ้

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์  ความหมาย 
  0.81 – 1.00    มีความสมัพนัธร์ะดบัสงูมาก 
  0.61 – 0.80    มีความสมัพนัธร์ะดบัสงู 
  0.41 – 0.60    มีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง 
  0.21 – 0.40    มีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า 
  0.01 – 0.20    มีความสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก 
  0.00     ไม่มีความสมัพนัธก์นั 



 

บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษา การจัดการความรูแ้ละบรรยากาศองคก์ารที่มีความสมัพนัธต์่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อของตวัแปรท่ีศกึษา ดงันี  ้

1. สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
N  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

 x̄   แทน ค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง 
S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t – distribution  
MS  แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares)  
SS  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (degree of Freedom)  
F-prob แทน ค่าความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ  
   (ตาราง One-Way ANOVA)  
F-ratio  แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณา F-distribution  
LSD  แทน Least Significant Difference 
r  แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
H0  แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
*  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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2. การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลและการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มูลของการวิจัย

ครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งน าเสนอ
ออกเป็น  2 สว่น ตามล าดบัดงันี ้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 5 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัการจดัการจดัการความรู ้
ตอนที่ 3 ขอ้มลูเก่ียวกบับรรยากาศองคก์าร 
ตอนที่ 4 ขอ้มลูเก่ียวกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 4 ขอ้ดงันี ้
สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่มีปัจจัยดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ ระดบัต าแหน่งงาน รายไดต้่อเดือน และระยะเวลาในการท างานที่แตกต่าง
กนั ที่มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ แตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่2 การจดัการความรู ้ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ กระบวนการแสวงหา
ความรู ้กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจัดเก็บและการเรียกใช ้และกระบวนการถ่ายโอน
และการใชป้ระโยชนค์วามรูท้ี่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

สมมติฐานที่  3 บรรยากาศองค์การ ประกอบด้วย ความยืดหยุ่น ความรูส้ึก
รบัผิดชอบ  ระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวัล ความชัดเจน 
และระดบัความผกูพนัต่อทีมงาน ที่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังาน
บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่  
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 5 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที ่1 ขอ้มลูเก่ียวกบัประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 3 จ านวนความถ่ีและค่ารอ้ยละเก่ียวกบัเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

เพศ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
ชาย 133 51.75 
หญิง 124 48.25 
รวม 257 100.00 

 
จากตาราง 3 พบว่า ขอ้มูลทางดา้นเพศของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้  านวน 257 คน  

ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 133 คน คิดเป็นรอ้ยละ 51.75 รองลงมา คือ 
เพศหญิง จ านวน 124 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.25 ตามล าดบั 
 
ตาราง 4 จ านวนความถ่ีและค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

 

อาย ุ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
21 – 30 ปี 117 45.53 
31 – 40 ปี 94 36.58 
41 – 50 ปี 32 12.45 
51 ปีขึน้ไป 14 5.45 
รวม 257 100.00 

 
จากตาราง 4 พบว่า ขอ้มลูทางดา้นอายุของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้  านวน 257 คน  

ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21 -30 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.53 รองลงมา 
คือ อายุ 31 - 40 ปี จ านวน 94 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.58 อายุ 41 - 50 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 12.45 และอาย ุ51 ปีขึน้ไป จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.45 ตามล าดบั 
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ตาราง 5 จ านวนความถ่ีและค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัระดบัการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

อาย ุ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 16 6.23 
ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า 165 64.20 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 76 29.57 
รวม 257 100.00 

 
จากตาราง 5 พบวา่ ขอ้มลูระดบัการศกึษาของกลุม่ตวัอย่างในการวิจยันีจ้  านวน 257 คน 

ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 165 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 64.20 รองลงมา คือ สงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 76 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.57 และต ่า
กวา่ปรญิญาตร ีจ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.23 ตามล าดบั 

 
ตาราง 6 จ านวนความถ่ีและค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
โสด 185 71.98 
สมรส/อยู่ดว้ยกนั 64 24.90 
หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 8 3.11 
รวม 257 100.00 

 
จากตาราง 6 พบว่า ขอ้มูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้  านวน 257 คน  

ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 185 คน คิดเป็นรอ้ยละ 71.98 รองลงมา 
คือ สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 64 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.90 และสถานภาพหม้าย/ 
หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ  านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.11 ตามล าดบั 
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ตาราง 7 จ านวนความถ่ีและค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัระดบัต าแหนง่งานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ระดบัต าแหน่งงาน ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
ระดบัปฏิบตัิการ 173 67.32 
ระดบัจดัการ 75 29.18 
ระดบับงัคบับญัชา 9 3.50 
รวม 257 100.00 

 
จากตาราง 7 พบว่า ข้อมูลระดับต าแหน่งงานของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้  านวน  

257 คน ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานระดบัปฏิบตัิการ จ านวน 173 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 67.32 รองลงมา คือ ต าแหน่งงานระดบัจดัการ จ านวน 75 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.13 และ
ต าแหน่งงานระดบับงัคบับญัชา จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.50 ตามล าดบั 

 
ตาราง 8 จ านวนความถ่ีและค่ารอ้ยละเก่ียวกบัรายไดต้่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ระดบัต าแหนง่งาน ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 21 8.17 
15,001 – 25,000 บาท 62 24.12 
25,001 – 35,000 บาท 53 20.62 
35,001 – 45,000 บาท 68 26.46 
45,001 – 55,000 บาท 16 6.23 
55,001 บาท ขึน้ไป 37 14.40 
รวม 257 100.00 

 
จากตาราง 8 พบว่า ขอ้มลูรายไดต้่อเดือนของกลุม่ตวัอย่างในการวิจยันีจ้  านวน 257 คน 

ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีรายไดต้่อเดือน 35,001-45,000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 26.46 รองลงมา คือ รายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จ านวน 62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
24.12 รายไดต้่อเดือน 25,001-35,000 บาท จ านวน 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.62 รายไดต้่อเดือน 
55,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 37 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.40 รายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
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15,000 บาท จ านวน 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.17 และรายได้ต่อเดือน 45,001-55,000 บาท 
จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.23 ตามล าดบั 

 
ตาราง 9 จ านวนความถ่ีและค่ารอ้ยละเก่ียวกบัระยะเวลาในการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ระยะเวลาในการท างาน ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
ต ่ากวา่ 1 ปี 13 5.06 
1 – 3 ปี 80 31.13 
4 – 6 ปี 95 36.96 
7 – 10 ปี 40 15.56 
มากกวา่ 10 ปี 29 11.28 
รวม 257 100.00 

 
จากตาราง 9 พบว่า ข้อมูลระยะเวลาในการท างานของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี ้  

จ านวน 257 คน ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างาน 4-6 ปี จ านวน 95 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 36.96 รองลงมาคือ ระยะเวลาในการท างาน 1-3 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นรอ้ยละ
31.13 ระยะเวลาในการท างาน 7-10  ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.56 ระยะเวลาใน 
การท างาน มากกว่า 10 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.28 และระยะเวลาในการท างาน 
ต ่ากวา่ 1 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.06 ตามล าดบั 
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ตอนที ่2 ขอ้มลูเก่ียวกบัการจดัการความรู ้
 
ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจดัการความรู ้
 

การจดัการความรู ้ x̄  S.D. แปลผล 

ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้ 4.17 0.53 ดี 
ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้ 3.77 0.65 ดี 
ดา้นกระบวนการจดัเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้ 3.75 0.68 ดี 
ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชนค์วามรู ้ 3.87 0.65 ดี 
การจดัการความรูโ้ดยรวม 3.89 0.52 ดี 

 
จากตาราง 10 การวิเคราะหก์ารจดัการความรูโ้ดยรวม พนกังานที่ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าพนักงานมี 
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้ดา้นกระบวนการถ่าย
โอนและการใชป้ระโยชนค์วามรู ้ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้และดา้นกระบวนการจัดเก็บและ
การเรยีกใชค้วามรู ้โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.17 3.87 3.77 และ 3.75 ตามล าดบั 

 
ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการแสวงหา
ความรู ้
 

การจดัการความรู ้
ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้

x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่ าน มี ก า รแ ส ว งห าค วาม รู้ที่ จ  า เป็ น ต่ อ 
การปฏิบตัิงานอยู่เสมอ 

4.28 0.58 ดีมาก 

2. ผูบ้งัคบับญัชามีการสง่เสรมิใหพ้นกังานแสวงหา
ความรูไ้ดอ้ย่างเต็มที่ 

4.06 0.70 ดี 

3. ท่านกระตือรือรน้ที่จะแสวงหาความรูใ้หม่ ๆ  
จากการเขา้รว่มอบรมภายในองคก์าร 

4.18 0.61 ดี 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

การจดัการความรู ้
ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้

x̄  S.D. แปลผล 

4. มีการพยายามเรียนรูส้ิ่งต่าง ๆ ใหม้ากขึน้ เพื่อให ้
กา้วทนัการเปลี่ยนแปลงของยคุสมยั 

4.18 0.63 ดี 

5. มีการน าความรูท้ี่ไดร้บัจากการเขา้ประชุม หรือ
อบรม มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงาน 

4.17 0.67 ดี 

การจดัการความรู ้
ดา้นกระบวนการแสวงหาความรูโ้ดยรวม 

4.17 0.53 ดี 

 
จากตาราง 11 การวิเคราะหก์ารจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้โดยรวม

พนกังานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่าพนกังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ ขอ้มีการแสวงหาความรูท้ี่จ  าเป็นต่อ
การปฏิบตัิงานอยู่เสมอ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.28 และพนกังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ 
ขอ้กระตือรือรน้ที่จะแสวงหาความรูใ้หม่ๆ จากการเขา้รว่มอบรมภายในองคก์าร ขอ้มีการพยายาม
เรียนรูส้ิ่งต่าง ๆ ใหม้ากขึน้ เพื่อใหก้า้วทนัการเปลี่ยนแปลงของยุคสมยั ขอ้มีการน าความรูท้ี่ไดร้ับ
จากการเขา้ประชมุ หรอือบรม มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงาน และขอ้ผูบ้งัคบับญัชามีการสง่เสรมิ
ให้พนักงานแสวงหาความรูไ้ด้อย่างเต็มที่  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 4.18 4.17 และ 4.06 
ตามล าดบั  
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้
 

การจดัการความรู ้
ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้

x̄  S.D. แปลผล 

1. บริษัทมีการสนับสนุนและส่งเสริมพนักงานให้ 
สรา้งความรูใ้หม่ๆ จากการร่วมท ากิจกรรม หรือ
ฝึกอบรม รวมถึงการทดลองปฏิบตัิในสิ่งใหม่ๆ 

3.91 0.75 ดี 

2. พนกังาน หรอืสมาชิกภายในแผนกของทา่น สามารถ
ใชค้วามรูจ้ากประสบการณม์าพฒันาวิธีการท างาน
ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ 

3.77 0.80 ดี 

3. เพื่ อนร่วมงานของท่านมีส่วนร่วมในการสร้าง 
องคค์วามรูใ้หม่ๆ ใหแ้ก่องคก์าร 

3.81 0.82 ดี 

4. ท่านคิดว่าบรษัิทมีการสรา้งความรูใ้หม่โดยใชว้ิธีการ
ที่หลากหลาย 

3.61 0.82 ดี 

5. ท่านคิดว่าบริษัทมีการก าหนดขั้นตอนในการสรา้ง
ความรูอ้ย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสงู 

3.75 0.77 ดี 

การจดัการความรู ้
ดา้นกระบวนการสรา้งความรูโ้ดยรวม 

3.77 0.65 ดี 

 
จากตาราง 12 การวิเคราะหก์ารจัดการความรู ้ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้โดยรวม 

พนกังานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.77 เม่ือท าการ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ ข้อบริษัทมี  
การสนับสนุนและส่งเสริมพนักงานใหส้รา้งความรูใ้หม่ๆ จากการร่วมท ากิจกรรม หรือฝึกอบรม 
รวมถึงการทดลองปฏิบตัิในสิ่งใหม่ๆ ขอ้เพื่อนรว่มงานของท่านมีส่วนรว่มในการสรา้งองคค์วามรู้
ใหม่ๆ ให้แก่องค์การ ข้อพนักงาน หรือสมาชิกภายในแผนกของท่าน สามารถใช้ความรูจ้าก
ประสบการณ์มาพัฒนาวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ขอ้คิดว่าบริษัทมีการก าหนด
ขัน้ตอนในการสรา้งความรูอ้ย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสงู และขอ้คิดว่าบริษัทมีการสรา้ง
ความรูใ้หม่โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 3.81 3.77 3.75 และ 3.61 
ตามล าดบั  
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการจดัเก็บและ
การเรยีกใชค้วามรู ้
 

การจดัการความรู ้
ดา้นกระบวนการจดัเก็บและการเรยีกใชค้วามรู ้

x̄  S.D. แปลผล 

1. บรษัิทมีการเก็บรวบรวมความรูท้ี่เกิดขึน้มาใหม่อย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อใหท้นัต่อเหตกุารณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเรว็ 

3.72 0.78 ดี 

2. บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและ 
ง่ายต่อการน ามาใชง้านเม่ือจ าเป็น 

3.71 0.79 ดี 

3. บริษัทมีการจ าแนกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่  / 
ประเภทของขอ้มลู ไวอ้ย่างชดัเจน 

3.61 0.77 ดี 

4. บรษัิทมีการก าหนดบคุคลที่รบัผิดชอบในการจดัเก็บ
ความรูโ้ดยเฉพาะ 

3.74 0.86 ดี 

5. ในแผนกของท่านมีการน าความรู้ที่ค้นคว้าจาก
อินเตอรเ์น็ตมาใชป้ระโยชน ์

3.95 0.82 ดี 

การจดัการความรู ้
ดา้นกระบวนการจดัเก็บและการเรยีกใชค้วามรูโ้ดยรวม 

3.75 0.68 ดี 

 
จากตาราง 13 การวิเคราะหก์ารจดัการความรูด้า้นกระบวนการจดัเก็บและการเรียกใช้

ความรู ้โดยรวมพนกังานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.75 
เม่ือไดพ้ิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ในแผนก
ของท่านมีการน าความรูท้ี่คน้ควา้จากอินเตอรเ์น็ตมาใชป้ระโยชน ์ขอ้บริษัทมีการก าหนดบุคคลที่
รบัผิดชอบในการจดัเก็บความรูโ้ดยเฉพาะ ขอ้บรษัิทมีการเก็บรวบรวมความรูท้ี่เกิดขึน้มาใหม่อย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อใหท้นัต่อเหตกุารณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ขอ้บรษัิทมีการจดัเก็บขอ้มลูอย่าง
เป็นระบบและง่ายต่อการน ามาใช้งานเม่ือจ าเป็น  และขอ้บริษัทมีการจ าแนกข้อมูลออกเป็น
หมวดหมู่/ประเภทของขอ้มลูไวอ้ย่างชดัเจน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 3.77 3.74 3.71 และ 3.61 
ตามล าดบั 
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและ
การใชป้ระโยชนค์วามรู ้
 

การจดัการความรู ้
ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชนค์วามรู ้

x̄  S.D. แปลผล 

1. บรษัิทมีการสลบัเปลี่ยน หมนุเวยีนการท างานเพื่อใหเ้กิด
การแลกเปลี่ยนองคค์วามรูร้ะหวา่งกนัและกนั 

3.61 0.85 ดี 

2. เพื่อนร่วมงานในแผนกของท่านสามารถน าความรูท้ี่ 
ได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต 
(Internet), อินทราเน็ต (Intranet) มาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์

3.93 0.82 ดี 

3. ท่านคิดว่าตนเองและเพื่อนรว่มงานในแผนกสามารถน า
ความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานไดด้ี 

4.11 0.63 ดี 

4. พนักงานในแต่ละแผนกมีการถ่ายโอนความรูท้ี่ ได้มา 
ซึง่กนัและกนั 

3.80 0.93 ดี 

5. พนักงานในองค์การสามารถใช้ความรู้พัฒนางาน 
ที่รบัผิดชอบไดด้ียิ่งขึน้ 

3.91 0.72 ดี 

การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการถา่ยโอนและ 
การใชป้ระโยชนค์วามรูโ้ดยรวม 

3.87 0.65 ดี 

 
จากตาราง 14 การวิเคราะห์การจัดการความรูด้้านกระบวนการถ่ายโอนและการใช้

ประโยชนค์วามรู ้โดยรวมพนกังานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.87 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ 
ขอ้คิดว่าตนเองและเพื่อนร่วมงานในแผนกสามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานไดด้ี 
ขอ้เพื่อนร่วมงานในแผนกของท่านสามารถน าความรูท้ี่ได้ศึกษาคน้ควา้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น 
อินเตอรเ์น็ต (Internet), อินทราเน็ต (Intranet) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ข้อพนักงานในองค์การ
สามารถใชค้วามรูพ้ัฒนางานที่รบัผิดชอบไดด้ียิ่งขึน้ ขอ้พนักงานในแต่ละแผนกมีการถ่ายโอน
ความรูท้ี่ไดม้าซึ่งกันและกนั และขอ้บริษัทมีการสลบัเปลี่ยน หมนุเวียนการท างานเพื่อใหเ้กิดการ
แลกเปลี่ยนองคค์วามรูร้ะหว่างกันและกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 3.93 3.91 3.80 และ 3.61 
ตามล าดบั 
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ตอนที ่3 ขอ้มลูเก่ียวกบับรรยากาศองคก์าร 
 

ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของบรรยากาศองคก์าร 
 

บรรยากาศองคก์าร x̄  S.D. แปลผล 

ดา้นความยืดหยุ่น 3.91 0.65 ดี 
ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ 4.00 0.62 ดี 
ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 3.77 0.65 ดี 
ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั 3.51 0.81 ดี 
ดา้นความชดัเจน 3.69 0.70 ดี 
ดา้นระดบัความผกูพนัตอ่ทีมงาน 4.06 0.63 ดี 

บรรยากาศองคก์ารโดยรวม 3.82 0.58 ดี 

 
จากตาราง 15 การวิเคราะหบ์รรยากาศองคก์ารโดยรวม พนักงานที่ตอบแบบสอบถาม 

มีความคิดเห็นต่ออยู่ในระดบัดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82 เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ทุกด้าน ได้แก่ ด้านระดับความผูกพันต่อทีมงาน ด้าน
ความรูส้กึรบัผิดชอบ ดา้นความยืดหยุ่น ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ดา้นความชดัเจน 
และดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 4.00 3.91 3.77 3.69 และ 
3.51 ตามล าดบั 
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของบรรยากาศองคก์าร ดา้นความยืดหยุน่ 
 

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความยืดหยุน่ x̄  S.D. แปลผล 

1. บริษัทมีการสนับสนุนใหมี้การน าแนวคิดใหม่ หรือ
วิธีการใหม่ๆ มาปรบัใชใ้นการท างาน รวมถึงปรบัใช้
ภายในองคก์าร  

3.88 0.85 ดี 

2. บริษัทสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเขา้มาช่วย 
ในการปฏิบตัิงานใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

4.00 0.76 ดี 

3. ท่านสามารถแก้ปัญหาและปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์โดยใชเ้ทคโนโลยีสมัยใหม่เขา้มาช่วย 
ในการปฏิบตัิงาน 

4.05 0.72 ดี 

4. ในบ ริ ษั ท ของท่ าน มี การก ระจายอ าน าจใน 
การตัดสินใจทางการบริหารจากระดับบนลงมา
ระดบัลา่ง 

3.82 0.78 ดี 

5. บริษัทสามารถยอมรบัความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้
จากการท างานนอกเหนือจากที่ไดท้  าการประเมินไว ้

3.82 0.82 ดี 

บรรยากาศองคก์าร 
ดา้นความยืดหยุน่โดยรวม 

3.91 0.65 ดี 

 
จากตาราง 16 การวิเคราะหบ์รรยากาศองคก์าร ดา้นความยืดหยุ่นโดยรวม พนักงานที่

ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้สามารถแกปั้ญหาและปรบัตวัใหเ้ขา้
กับสถานการณ์โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน ข้อบริษัทสามารถใช้
เทคโนโลยีที่ทนัสมยัเขา้มาช่วยในการปฏิบตัิงานใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ขอ้บรษัิทมีการสนบัสนนุ
ใหมี้การน าแนวคิดใหม่ หรือวิธีการใหม่ ๆ มาปรบัใชใ้นการท างาน รวมถึงปรบัใชภ้ายในองคก์าร 
ขอ้ในบรษัิทของท่านมีการกระจายอ านาจในการตดัสินใจทางการบรหิารจากระดบับนลงมาระดบั
ล่าง และขอ้บริษัทสามารถยอมรบัความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ไดจ้ากการท างานนอกเหนือจาก  
ที่ไดท้  าการประเมินไว ้โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.05 4.00 3.88 3.82 และ 3.82 ตามล าดบั  
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ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของบรรยากาศองคก์าร ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ 
 

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ x̄  S.D. แปลผล 

1. ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงานใหร้บัผิดชอบตาม
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัต าแหนง่หนา้ท่ี 

3.81 0.80 ดี 

2. บริษั ทสนับสนุน ให้พ นั ก งาน เห็ นคุณ ค่ าของ 
การปฏิบตัิงานในสว่นที่ตนรบัผิดชอบ 

3.87 0.83 ดี 

3. ท่านรูส้ึกว่างานที่รบัผิดชอบอยู่ในปัจจุบันตรงกับ
ความสามารถและความถนดัของตน 

3.94 0.83 ดี 

4. ท่านคิดว่าความรูส้ึกรบัผิดชอบ เป็นสิ่งส  าคญัอย่าง
ยิ่งในการปฏิบตัิงานภายในองคก์าร 

4.18 0.75 ดี 

5. ท่านคิดว่าความรบัผิดชอบในการท างานของตนเอง
เป็นสิ่งที่มีประโยชนต์่อองคก์าร 

4.19 0.77 ดี 

บรรยากาศองคก์าร  
ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบโดยรวม 

4.00 0.62 ดี 

 
จากตาราง 17 การวิเคราะห์บรรยากาศองค์การ ด้านความรูส้ึกรบัผิดชอบโดยรวม 

พนกังานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกขอ้ ได้แก่ ข้อคิดว่าความรบัผิดชอบใน  
การท างานของตนเองเป็นสิ่งที่มีประโยชนต์่อองคก์าร ขอ้คิดว่าความรบัผิดชอบเป็นสิ่งส  าคญัอย่าง
ยิ่งในการปฏิบตัิงานภายในองคก์าร ขอ้รูส้กึว่างานที่รบัผิดชอบอยู่ในปัจจบุนัตรงกบัความสามารถ
และความถนัดของตน ขอ้บริษัทสนับสนุนใหพ้นักงานเห็นคุณค่าของการปฏิบตัิงานในส่วนที่ตน
รบัผิดชอบ และขอ้ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงานใหร้บัผิดชอบตามความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัต าแหน่งหนา้ที่ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.19 4.18 3.94 3.87 และ 3.81 ตามล าดบั 
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ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของบรรยากาศองคก์าร ดา้นระดบัของมาตรฐานการ
ปฏิบตัิงาน 

 

บรรยากาศองคก์าร 
ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

x̄  S.D. แปลผล 

1. บริษัทมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้ 
อย่างชดัเจน 

3.79 0.73 ดี 

2. บริษัทมีการก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานแก่บคุลากรไวอ้ย่างชดัเจน 

3.75 0.85 ดี 

3. ปริมาณงานที่ไดร้บัมอบหมายให้รบัผิดชอบอยู่ใน
ระดบัที่เหมาะสม 

3.67 0.76 ดี 

4. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) และ 
น าผลนัน้มาวางแผนเพื่อท าการปรบัปรุงหรือก าหนด
ทิศทางการท างานอย่างตอ่เนื่อง 

3.77 0.96 ดี 

5. ห าก เกิ ด ปัญ ห าค วาม ล่ า ช้ าห รื อ งาน สะดุ ด  
ท่านสามารถตรวจสอบความชัดเจนได้เลยว่า 
มีปัญหาในขัน้ตอนใด 

3.87 0.82 ดี 

บรรยากาศองคก์าร  
ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงานโดยรวม 

3.77 0.65 ดี 

 
จากตาราง 18 การวิเคราะหบ์รรยากาศองคก์าร ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน

โดยรวม พนักงานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้หากเกิดปัญหา
ความล่าชา้หรืองานสะดุดท่านสามารถตรวจสอบความชัดเจนไดเ้ลยว่ามีปัญหาในขั้นตอนใด  
ข้อบริษัทมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ข้อบริษัทมีการประเมินผล  
การปฏิบตัิงาน (KPI) และน าผลนัน้มาวางแผนเพื่อท าการปรบัปรุงหรือก าหนดทิศทางการท างาน
อย่างต่อเนื่อง ขอ้บรษัิทมีการก าหนดกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และขัน้ตอนการปฏิบตัิงานแก่บคุลากร
ไวอ้ย่างชดัเจน และขอ้ปริมาณงานที่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบอยู่ในระดบัที่เหมาะสม โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 3.79 3.77 3.75 และ 3.67 ตามล าดบั  
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ตาราง 19 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของบรรยากาศองคก์าร ดา้นความเหมาะสมของ 
การใหร้างวลั 
 

บรรยากาศองคก์าร 
ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั 

x̄  S.D. แปลผล 

1. บริษัทมีการพิจารณาความดีความชอบ หรือจ่าย
ค่าตอบแทนแก่พนักงานที่ท  างานไดบ้รรลเุป้าหมาย
ขององคก์าร 

3.64 0.79 ดี 

2. ท่านคิดว่าบริษัทมีระบบการใหร้างวลัที่ยุติธรรมต่อ
ทกุคนในองคก์าร 

3.44 0.91 ดี 

3. ท่ าน มี ค วาม รู้สึ ก ว่ าอ งค์ก ารมี ก ารให้ รางวัล 
อย่างเหมาะสม 

3.39 0.95 ปานกลาง 

4. ท่ านคิดว่าพนักงานทุกคนได้รับผลตอบแทน 
ตามผลการปฏิบตัิงาน 

3.45 0.98 ดี 

5. ท่านคิดว่าผูบ้งัคบับญัชาประเมินผลการท างานของ
ท่านอย่างตรงไปตรงมาและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของบรษัิท 

3.62 0.86 ดี 

บรรยากาศองคก์าร  
ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลัโดยรวม 

3.51 0.81 ดี 

 
จากตาราง 19 การวิเคราะหบ์รรยากาศองคก์าร ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั

โดยรวม พนักงานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 4 ข้อ และอยู่ในระดับ 
ปานกลาง 1 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้บรษัิทมีการพิจารณาความดีความชอบ หรอืจ่ายคา่ตอบแทนแก่พนกังาน
ที่ท  างานไดบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร ขอ้คิดว่าผูบ้ังคับบญัชาประเมินผลการท างานของท่าน
อย่างตรงไปตรงมาและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ข้อคิดว่าพนักงานทุกคนได้รับ
ผลตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน และขอ้คิดวา่บรษัิทมีระบบการใหร้างวลัที่ยตุิธรรมต่อทกุคนใน
องคก์าร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.64 3.62 3.45 และ 3.44 ตามล าดบั และพนกังานมีความคิดเห็น
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อยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ขอ้มีความรูส้กึวา่องคก์ารมีการใหร้างวลัอย่างเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.39 

 
ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของบรรยากาศองคก์าร ดา้นความชดัเจน 
 

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความชดัเจน x̄  S.D. แปลผล 

1. บรษัิทมีการก าหนดขอบเขตของงานในแต่ละดา้นไว้
อย่างชดัเจน 

3.73 0.78 ดี 

2. ก า รม อ บ ห ม าย งาน ข อ งผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า มี 
ความชดัเจน 

3.68 0.80 ดี 

3. บริษัทมีนโยบายชัดเจนในดา้นการพัฒนาความรู ้
ความสามารถของพนกังาน 

3.68 0.84 ดี 

4. บริษัทไดก้ าหนด กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัไวอ้ย่าง
ชดัเจน ไม่คลมุเครือ 

3.64 0.81 ดี 

5. ภายในองค์การของท่านได้มีการตั้งมาตรฐาน 
ในการท างานไวอ้ย่างเหมาะสม 

3.71 0.76 ดี 

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความชดัเจนโดยรวม 3.69 0.70 ดี 

 
จากตาราง 20 การวิเคราะหบ์รรยากาศองคก์าร ดา้นความชัดเจนโดยรวม พนักงานที่

ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทกุขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้บรษัิทมีการก าหนดขอบเขตของงานใน
แต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน ข้อภายในองค์การของท่านได้มีการตั้งมาตรฐานในการท างานไว้ 
อย่างเหมาะสม ขอ้การมอบหมายงานของผูบ้งัคบับญัชามีความชดัเจน ขอ้บรษัิทมีนโยบายชดัเจน
ในดา้นการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนักงาน และขอ้บริษัทไดก้ าหนด กฎระเบียบ หรือ
ข้อบังคับไว้อย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 3.71 3.68 3.68 และ 3.64 
ตามล าดบั 
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ตาราง 21 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของบรรยากาศองคก์าร ดา้นระดบัความผกูพนั 
ต่อทีมงาน 
 

บรรยากาศองคก์าร  
ดา้นระดบัความผกูพนัตอ่ทีมงาน 

x̄  S.D. แปลผล 

1. ความสมัพนัธข์องท่านกบัเพื่อนรว่มงานเป็นไปดว้ยดี 4.09 0.78 ดี 
2. บริษัทมีแนวทางในการจูงใจเพื่อให้พนักงานยินดี 

ที่จะแลกเปลี่ยนความรูก้บัเพื่อนรว่มงาน 
3.86 0.82 ดี 

3. บริษัทมีการสนับสนุนให้พนักงานมีการท างาน
รว่มกนัเป็นทีม 

4.05 0.75 ดี 

4. ท่านไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนรว่มงาน 4.17 0.64 ดี 
5. ท่านได้รับค าแนะน า หรือความช่วยเหลือจาก 

เพื่อนรว่มงานเม่ือเกิดปัญหา 
4.15 0.77 ดี 

บรรยากาศองคก์าร  
ดา้นระดบัความผกูพนัตอ่ทีมงาน โดยรวม 

4.06 0.63 ดี 

 
จากตาราง 21 การวิเคราะห์บรรยากาศองค์การ ด้านระดับความผูกพันต่อทีมงาน

โดยรวม พนักงานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ไดร้บัการ
ยอมรบัจากเพื่อนรว่มงาน ขอ้ไดร้บัค าแนะน า หรือความช่วยเหลือจากเพื่อนรว่มงานเม่ือเกิดปัญหา 
ขอ้ความสมัพนัธข์องท่านกบัเพื่อนรว่มงานเป็นไปดว้ยดี ขอ้บรษัิทมีการสนบัสนนุใหพ้นกังานมีการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม และขอ้บริษัทมีแนวทางในการจูงใจเพื่อใหพ้นักงานยินดีที่จะแลกเปลี่ยน
ความรูก้บัเพื่อนรว่มงาน โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.17 4.15 4.09 4.05 และ 3.86 ตามล าดบั 
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ตอนที ่4 ขอ้มลูเก่ียวกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
 
ตาราง 22 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
 

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ x̄  S.D. แปลผล 

ดา้นความรอบรูแ้ห่งตน 3.82 0.64 ดี 
ดา้นการมีแบบแผนความคดิ 3.79 0.60 ดี 
ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั 3.55 0.83 ดี 
ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม 3.89 0.61 ดี 
ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ 3.78 0.64 ดี 

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูโ้ดยรวม 3.77 0.59 ดี 

 
จากตาราง 22 การวิเคราะหก์ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูโ้ดยรวม พนักงานที่ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.77 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
พนกังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทกุดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม ดา้นความรอบรู้
แห่งตน ดา้นการมีแบบแผนความคิด ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ และดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 3.82 3.79 3.78 และ 3.55 ตามล าดบั 
 
ตาราง 23 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ดา้นความรอบรู ้
แห่งตน 
 

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ 
ดา้นความรอบรูแ้ห่งตน 

x̄  S.D. แปลผล 

1. บริษัทส่งเสริมใหพ้นักงานเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง
อย่างตอ่เนื่อง 

3.86 0.79 ดี 

2. 2ท่านกระตือรือรน้ สนใจและใฝ่เรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ อยู่
เสมอเพื่อเพิ่มพนูศกัยภาพในการท างาน 

4.05 0.62 ดี 
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ 
ดา้นความรอบรูแ้ห่งตน 

x̄  S.D. แปลผล 

3. พนักงานในบริษัทของท่านก าหนดแนวทางวิธีการ
พฒันาและปรบัปรุงการปฎิบตัิงานใหไ้ปสู่เป้าหมาย
ดว้ยตนเอง 

3.77 0.73 ดี 

4. พนักงานในบริษัทของท่านมีความสามารถใน 
การแกปั้ญหาแมไ้ม่ใช่งานในหนา้ที่ของตน 

3.69 0.80 ดี 

5. พนักงานในบริ ษั ทของท่ าน มีความมุ่ งมั่ น ใน 
การพัฒนางาน เพื่อจะผลิตผลงานใหส้อดคลอ้งกับ
เปา้หมายขององคก์าร 

3.76 0.88 ดี 

6. พนักงานในบริษัทของท่านมีการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูข้อง
ตนอย่างต่อเน่ือง 

3.77 0.76 ดี 

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ดา้นความรอบรูแ้ห่งตนโดยรวม 

3.82 0.64 ดี 

 
จากตาราง 23 การวิเคราะห์การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ด้านความรอบรูแ้ห่งตน

โดยรวม พนักงานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้กระตือรือรน้ 
สนใจและใฝ่เรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการท างาน ขอ้บริษัทส่งเสริมให้
พนักงานเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง ขอ้พนักงานในบริษัทของท่านก าหนดแนวทาง
วิธีการพฒันาและปรบัปรุงการปฏิบตัิงานใหไ้ปสูเ่ปา้หมายไดด้ว้ยตนเอง ขอ้พนกังานในบรษัิทของ
ท่านมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูข้องตนอย่างต่อเนื่อง  
ขอ้พนกังานในบริษัทของท่านมีความมุ่งมั่นในการพฒันางานเพื่อจะผลิตผลงานใหส้อดคลอ้งกบั
เปา้หมายขององคก์าร และขอ้พนกังานในบรษัิทของท่านมีความสามารถในการแกปั้ญหาแมไ้ม่ใช่
งานในหนา้ที่ของตน โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.05 3.86 4.77 3.77 3.76 และ 3.69 ตามล าดบั 
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ตาราง 24 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ดา้นการมีแบบ
แผนความคิด 
 

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ 
ดา้นการมีแบบแผนความคดิ 

x̄  S.D. แปลผล 

1. แนวคิดใหม่ในการท างานและวิธีแกไ้ขปัญหาจะถูก
ผลกัดนัใหเ้กิดขึน้อย่างอตัโนมตัิในองคก์าร 

3.79 0.80 ดี 

2. พนักงานมีการปรับรูปแบบวิธีการคิดและวิธีการ
ปฏิบตัิงานของตนใหท้นัสมยัอยู่ตลอดเวลา 

3.90 0.73 ดี 

3. พนักงานสามารถ เช่ือม โยงน าความคิ ด ไปสู่ 
การปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

3.67 0.70 ดี 

4. พ นั ก งาน มี ก า รจั ด ล าดั บ ค วาม ส า คัญ แล ะ 
ความเรง่ดว่นของงานอย่างเป็นระบบ 

3.84 0.67 ดี 

5. พนักงานค านึงถึงผลกระทบในแต่ละด้านของ 
การปฏิบตัิงานที่มีต่อองคก์ารอยู่เสมอ  

3.77 0.77 ดี 

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ดา้นการมีแบบแผนความคดิโดยรวม 

3.79 0.60 ดี 

 
จากตาราง 24 การวิเคราะหก์ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ดา้นการมีแบบแผนความคิด

โดยรวม พนักงานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้พนักงานมี  
การปรบัรูปแบบวิธีการคิดและวิธีการปฏิบัติงานของตนใหท้ันสมัยอยู่ตลอดเวลา ขอ้พนักงานมี  
การจดัล าดบัความส าคญัและความเรง่ด่วนของงานอย่างเป็นระบบ ขอ้แนวคิดใหม่ในการท างาน
และวิธีแก้ไขปัญหาจะถูกผลักดันให้เกิดขึน้อย่างอัตโนมัติในองค์การ ข้อพนักงานค านึงถึง
ผลกระทบในแต่ละด้านของการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์การอยู่เสมอ และข้อพนักงานสามารถ
เช่ือมโยงน าความคิดไปสู่การปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 3.84 
3.79 3.77 และ 3.67 ตามล าดบั 
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ตาราง 25 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ดา้นการมี
วิสยัทศันร์ว่มกนั 
 

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ 
ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั 

x̄  S.D. แปลผล 

1. พนั ก งานทุ ก ระดับ ของบ ริ ษั ท  มี ส่ วน ร่วม ใน 
การก าหนดวิสยัทศันแ์ละรว่มกนัท างานเพื่อใหบ้รรลุ
เปา้หมายขององคก์าร 

3.52 1.00 ดี 

2. วิสัยทัศนใ์นการท างานของพนักงานสอดคลอ้งกับ
วิสยัทศันข์ององคก์าร 

3.63 0.83 ดี 

3. พนักงานในบริษัทมีความเข้าใจต่อวิสัยทัศน์ของ
องคก์ารตรงกนั 

3.58 0.84 ดี 

4. พนักงานทุกระดับมีส่วนในการผลกัดันใหว้ิสยัทัศน์ 
มีความเป็นไปได ้ 

3.48 0.89 ดี 

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนัโดยรวม 

3.55 0.83 ดี 

 
จากตาราง 25 การวิเคราะหก์ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ดา้นการมีวิสยัทศันร์่วมกัน

โดยรวม พนักงานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ ข้อวิสัยทัศน์ใน  
การท างานของพนกังานสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์ององคก์าร ขอ้พนกังานในบรษัิทมีความเขา้ใจต่อ
วิสยัทศันข์ององคก์ารตรงกัน ขอ้พนักงานทุกระดบัของบริษัท มีส่วนรว่มในการก าหนดวิสยัทศัน์
และร่วมกันท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ และข้อพนักงานทุกระดับมีส่วนใน  
การผลักดันให้วิสัยทัศน์มีความเป็นไปได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 3.58 3.52 และ 3.48 
ตามล าดบั  
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ตาราง 26 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ดา้นการเรียนรู ้
รว่มกนัเป็นทีม 
 

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ 
ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม 

x̄  S.D. แปลผล 

1. บริษัทส่งเสริมและสนบัสนุนพนกังานใหท้ างานและ
แกปั้ญหารว่มกนัเป็นทีม 

3.89 0.66 ดี 

2. บริษัทของท่านและสมาชิกในทีมมีการตั้งเกณฑ์
ความส าเรจ็ของงานรว่มกนั 

3.79 0.77 ดี 

3. แผนกต่าง ๆ ภายในองค์การมีการประชุมหารือ 
เพื่อแกปั้ญหาในการท างานรว่มกนั 

3.88 0.77 ดี 

4. ในการท างานเป็นทีม ท่านได้แสดงความคิดเห็น 
และแลกเปลี่ยนความรู้ที่ ได้จากการท างานกับ 
เพื่อนรว่มทีมของท่าน 

4.00 0.71 ดี 

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีมโดยรวม 

3.89 0.61 ดี 

 
จากตาราง 26 การวิเคราะหก์ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็น

ทีมโดยรวม พนักงานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทกุขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ในการท างาน
เป็นทีม ท่านได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรูท้ี่ไดจ้ากการท างานกับเพื่อนร่วมทีม  
ของท่าน ข้อบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานให้ท างานและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม  
ขอ้แผนกต่าง ๆ ภายในองคก์ารมีการประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหาในการท างานร่วมกัน และขอ้
บริษัทของท่านและสมาชิกในทีมมีการตัง้เกณฑค์วามส าเรจ็ของงานรว่มกนั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.00 3.89 3.88 และ 3.79 ตามล าดบั 
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ตาราง 27 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ดา้นการคิดอย่าง
เป็นระบบ 

 

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ 

x̄  S.D. แปลผล 

1. บริษัทได้น าวิสัยทัศน์ขององค์การไปบูรณาการ 
ในการปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ 

3.67 0.85 ดี 

2. บ ริ ษั ท ส่ ง เส ริ ม ให้ พ นั ก ง าน มี ก ระบ วน ก า ร 
คิดวิเคราะห ์

3.90 0.68 ดี 

3. ในการท างานจะมีการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบตัิงาน แลว้น ามาปรบัปรุงพฒันางาน 

3.86 0.62 ดี 

4. พนักงานในบริษัทของมีการวางแผนการท างาน
อย่างเป็นระบบ 

3.70 0.80 ดี 

5. ในการท างานพนกังานมกัจะค านงึถึงผลกระทบ หรือ
ความตอ้งการของฝ่ายงานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งดว้ยอยู่
เสมอ 

3.78 0.76 ดี 

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบโดยรวม 

3.78 0.64 ดี 

 
จากตาราง 27 การวิเคราะหก์ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ

โดยรวม พนักงานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทกุขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้บรษัิทสง่เสรมิ
ให้พนักงานมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ ข้อในการท างานจะมีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน แลว้น ามาปรบัปรุงพฒันางาน ขอ้ในการท างานพนกังานมกัจะค านึงถึงผลกระทบหรือ
ความต้องการของฝ่ายงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งด้วยอยู่เสมอ ขอ้พนักงานในบริษัทของมีการวาง
แผนการท างานอย่างเป็นระบบ และข้อบริษัทได้น าวิสัยทัศน์ขององค์การไปบูรณาการใน 
การปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.90 3.86 3.78 3.70 และ 3.67 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ขอ้ดงันี ้ 

สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่ มีปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา สถานภาพ ระดบัต าแหน่งงาน รายไดต้่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน แตกตา่งกนั 
มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.1 พนกังานที่มีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

H0: พนกังานที่มีเพศแตกตา่งกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังาน
บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกตา่งกนั 

H1: พนกังานที่มีเพศแตกตา่งกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังาน
บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็น
อิสระจากกัน (Independent Sample t-test) โดยใช้ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05  
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ตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะหก์ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ 
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยจ าแนกตามเพศ 
 

การเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรู ้

เพศ 
t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. t df Sig. 

ดา้นความรอบรูแ้ห่งตน ชาย 3.786 0.599 -0.786 255 0.433 
หญิง 3.848 0.673    

ดา้นการมีแบบแผนความคดิ ชาย 3.638 0.637 -4.449* 250.874 0.000 
หญิง 3.960 0.521    

ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั ชาย 3.496 0.893 -1.062 255 0.289 
หญิง 3.607 0.767    

ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนั 
เป็นทีม 

ชาย 3.786 0.536 -2.833* 255 0.005 
หญิง 4.000 0.673    

ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ ชาย 3.732 0.608 -1.288 255 0.199 

หญิง 3.835 0.675    

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 28 ผลการวิเคราะหก์ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท

หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยจ าแนกตามเพศพบว่า  
ดา้นความรอบรูแ้ห่งตน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.433 ซึง่มากกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ไม่แตกต่างกนั ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ดา้นการมีแบบแผนความคิด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ แตกต่างกนั ในดา้นการมีแบบแผนความคิด 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้โดยพนกังานเพศชายมี
ค่าเฉลี่ยนอ้ยกวา่พนกังานเพศหญิง 0.322 
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ดา้นการมีวิสัยทัศนร์่วมกัน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.289 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรัพย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ไม่แตกต่างกัน ในด้านการมีวิสัยทัศน์
รว่มกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.005 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ แตกต่างกนั ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกันเป็น
ทีมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้โดยพนักงานเพศ
ชายมีคา่เฉลี่ยนอ้ยกวา่พนกังานเพศหญิง 0.214 

ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.289 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ไม่แตกต่างกัน ในดา้นการคิดอย่างเป็น
ระบบ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

 
สมมติฐานที ่1.2 พนกังานที่มีอายแุตกตา่งกนั แตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่ง

การเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 
H0: พนกังานที่มีอายแุตกตา่งกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังาน

บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกตา่งกนั 
H1: พนกังานที่มีอายแุตกตา่งกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังาน

บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 
สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างจะใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง  

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใชก้ารวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way Analysis Of Variance) ที่ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นถ้ายอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น 
(Multiple Comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1)  
เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
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ตาราง 29 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เมื่อจ าแนกตามกลุม่อายุ 
 

การเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรู ้

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ดา้นความรอบรูแ่ห่งตน ระหวา่งกลุม่ 3 10.535 3.512 9.562* 0.000 

ภายในกลุม่ 253 92.914 0.367   

รวม 256 103.449    
ดา้นการมีแบบแผนความคดิ ระหวา่งกลุม่ 3 4.652 1.551 4.410* 0.005 

ภายในกลุม่ 253 88.975 0.352   

รวม 256 93.627    
ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั ระหวา่งกลุม่ 3 6.808 2.269 3.348* 0.020 

ภายในกลุม่ 253 171.497 0.678   

รวม 256 178.305    
ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนั 
เป็นทีม 

ระหวา่งกลุม่ 3 8.832 2.944 8.487* 0.000 

ภายในกลุม่ 253 87.758 0.347   

รวม 256 96.589    
ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ ระหวา่งกลุม่ 3 9.562 3.187 8.394* 0.000 

ภายในกลุม่ 253 96.075 0.380   

รวม 256 105.638    

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

จากตาราง 29 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองค์การแห่ง 
การเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เม่ือจ าแนกตาม
กลุม่อายใุนการทดสอบพบวา่ 

ด้านความรอบรูแ้ห่งตน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนอย่างมีนยัส าคญัทาง
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สถิติที่ระดับ 0.05  จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูป่รากฏผลดงัตาราง 30 

ดา้นการมีแบบแผนความคิด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิ ลลิป  (ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน ) แตกต่ างกัน ในด้านการมีแบบแผนความคิด  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี
ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่ อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ปรากฏผลดงัตาราง 31 

ดา้นการมีวิสัยทัศนร์่วมกัน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.020 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูป่รากฏผลดงัตาราง 32 

ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป  (ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน) แตกต่างกัน  ในด้านการเรียน รู ้ร่วมกัน เป็นทีม  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี
ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่ อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ปรากฏผลดงั ตาราง 33 

ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูป่รากฏผลดงัตาราง 34  
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ตาราง 30 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน จ าแนกตามกลุม่อาย ุ
เป็นรายคู ่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

อาย ุ x̄  
21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึน้ไป 

3.93 3.84 3.29 3.93 
21-30 ปี 3.93 - 0.095 

(0.487) 
0.638* 
(0.000) 

0.000 
(0.992) 

31-40 ปี 3.84 - - 0.543* 
(0.000) 

0.093 
(0.591) 

41-50 ปี 3.29 - - - 0.637* 
(0.001) 

51 ปีขึน้ไป 3.93 - - - - 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 30  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน
จ าแนกตามกลุม่อาย ุเป็นรายคูด่ว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ในการทดสอบ
พบวา่ 

พนักงานที่มีอายุ 21 – 30 ปี กับพนักงานที่มีอายุ 41 – 50 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันในดา้น
ความรอบรูแ้ห่งตน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีอายุ 21 – 30 ปี มีผล
ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนมากกว่าพนกังานที่มีอาย ุ41-50 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.639 

พนกังานที่มีอาย ุ31 – 40 ปี กบัพนกังานที่มีอาย ุ41 – 50 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่ มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองค์การแห่ง  
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การเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัในดา้น
ความรอบรูแ้ห่งตนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีอาย ุ31-40 ปี มีผลต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนมากกว่าพนกังานที่มีอาย ุ41-50 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.543 

พนกังานที่มีอาย ุ41 – 50 ปี กบัพนกังานที่มีอาย ุ51 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่ง
นอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีอายแุตกตา่งกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัในดา้นความรอบ
รูแ้ห่งตนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีอาย ุ51 ปีขึน้ไป มีผลต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใน
ดา้นความรอบรูแ้ห่งตนมากกว่าพนักงานที่มีอายุ 41 – 50 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.543 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นพบวา่ แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

ตาราง 31 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิด จ าแนกตามกลุม่
อาย ุเป็นรายคู ่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

อาย ุ x̄  
21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึน้ไป 

3.90 3.68 3.60 4.04 
21-30 ปี 3.90 - 0.221* 

(0.008) 
0.304* 
(0.011) 

0.138 
(0.409) 

31-40 ปี 3.68 - - 0.082 
(0.495) 

0.359* 
(0.035) 

41-50 ปี 3.60 - - - 0.442* 
(0.021) 

51 ปีขึน้ไป 4.04 - - - - 

 

    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



  95 

จากตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน
จ าแนกตามกลุม่อาย ุเป็นรายคูด่ว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ในการทดสอบ
พบวา่ 

พนกังานที่มีอาย ุ21-30 ปี กบัพนกังานท่ีมีอาย ุ31-40 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.008 ซึง่นอ้ย
กว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันในด้าน 
การมีแบบแผนความคิดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีอายุ 21-30 ปี  
มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิดมากกว่าพนักงานที่มีอายุ 31-40 ปี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.221 

พนักงานที่มีอายุ 21-30 ปี กับพนักงานที่มีอายุ 41-50 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.011 ซึ่ง 
นอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีอายแุตกตา่งกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันในดา้นการมี
แบบแผนความคิดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีอาย ุ21 – 30 ปี มีผลต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิดมากกว่าพนักงานที่มีอายุ 41 -50 ปี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.304 

พนักงานที่มีอายุ 31-40 ปี กบัพนักงานที่มีอายุ 51 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.035 ซึ่ง
นอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีอายแุตกตา่งกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันในดา้นการมี
แบบแผนความคิดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีอายุ 51 ปีขึน้ไป มีผล
ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิดมากกว่าพนักงานที่มีอายุ 31-40 ปี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.359 

พนักงานที่มีอายุ 41-50 ปี กบัพนักงานที่มีอายุ 51 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.021 ซึ่ง
นอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีอายแุตกตา่งกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันในดา้นการมี
แบบแผนความคิดอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีอายุ 51 ปีขึน้ไป มีผล
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ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิด มากกว่าพนักงานที่มีอายุ 41-50 ปี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.042 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นพบวา่ แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ตาราง 32 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั จ าแนกตามกลุ่ม
อาย ุเป็นรายคูด่ว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

อาย ุ x̄  
21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึน้ไป 

3.72 3.44 3.28 3.50 

21-30 ปี 3.72 - 0.279* 
(0.015) 

0.436* 
(0.008) 

0.217 
(0.350) 

31-40 ปี 3.44 - - 0.157 
(0.351) 

0.061 
(0.796) 

41-50 ปี 3.28 - - - 0.218 
(0.408) 

51 ปีขึน้ไป 3.50 - - - - 

 
    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 32 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมีวิสัยทัศน์
รว่มกนั จ าแนกตามกลุม่อาย ุเป็นรายคูด่ว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ในการ
ทดสอบพบวา่ 

พนกังานที่มีอาย ุ21 – 30 ปี กบัพนกังานที่มีอาย ุ31 – 40 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.015 ซึ่ง
นอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีอายแุตกตา่งกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันในด้าน  
การมีวิสัยทัศนร์่วมกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีอายุ 21 – 30 ปี  
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มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในดา้นการมีวิสัยทัศนร์่วมกันมากกว่าพนักงานที่มีอายุ 31 – 40 ปี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.279  

พนักงานที่มีอายุ 21 – 30 ปี กับพนักงานที่มีอายุ 41-50 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.008 ซึ่ง
นอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีอายแุตกตา่งกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันในดา้นการมี
วิสยัทศันร์ว่มกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีอาย ุ21 – 30 ปี มีผลต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มากกว่าพนักงานที่มีอายุ 41-50 ปี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.436  

ส าหรบัรายคูอ่ื่นพบวา่ แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

ตาราง 33 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม จ าแนกตาม
กลุม่อาย ุเป็นรายคู ่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

อาย ุ x̄  
21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึน้ไป 

4.03 3.83 3.47 4.11 
21-30 ปี 4.03 - 0.195* 

(0.017) 
0.556* 
(0.000) 

-0.081 
(0.625) 

31-40 ปี 3.83 - - 0.361* 
(0.003) 

-0.277 
(0.101) 

41-50 ปี 3.47 - - - -0.638* 
(0.001) 

51 ปีขึน้ไป 4.11 - - - - 

 
    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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จากตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้่วมกัน  
เป็นทีม จ าแนกตามกลุ่มอายุเป็นรายคู่ด้วย Fisher’s Least Significant Difference (LSD)  
ในการทดสอบพบวา่ 

พนกังานที่มีอาย ุ21 – 30 ปี กบัพนกังานที่มีอาย ุ31 – 40 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.015 ซึ่ง
นอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีอายแุตกตา่งกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัในดา้นการเรยีนรู ้
ร่วมกันเป็นทีมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีอายุ 21 – 30 ปี มีผลต่อ 
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีมมากกว่าพนกังานที่มีอาย ุ31 – 40 ปี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.195 

พนักงานที่มีอายุ 21 – 30 ปี กับพนักงานที่มีอายุ 41-50 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
นอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีอายแุตกตา่งกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัในดา้นการเรยีนรู ้
ร่วมกันเป็นทีมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีอายุ 21 – 30 ปี มีผลต่อ 
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมมากกว่าพนักงานที่มีอายุ 41-50 ปี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.556 

พนกังานที่มีอาย ุ31 – 40 ปี กบัพนกังานที่มีอาย ุ41 – 50 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 ซึ่ง
นอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีอายแุตกตา่งกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัในดา้นการเรยีนรู ้
ร่วมกันเป็นทีมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีอายุ 31 – 40 ปี มีผลต่อ 
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีมมากกว่าพนกังานที่มีอาย ุ41 – 50 ปี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.361 

พนกังานที่มีอาย ุ41 – 50 ปี กบัพนกังานที่มีอาย ุ51 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่ง
นอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีอายแุตกตา่งกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัในดา้นการเรียนรู ้
ร่วมกันเป็นทีมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีอายุ 51 ปีขึน้ไป มีผลต่อ 
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การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม มากกว่าพนกังานที่มีอาย ุ41 – 50 ปี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.638 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นพบวา่ แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ตาราง 34 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ จ าแนกตามกลุ่ม
อาย ุเป็นรายคู ่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

อาย ุ x̄  
21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึน้ไป 

4.03 3.83 3.47 4.11 
21-30 ปี 3.94 - 0.228* 

(0.008) 
0.593* 
(0.000) 

0.072 
(0.679) 

31-40 ปี 3.71 - - 0.364* 
(0.004) 

0.156 
(0.376) 

41-50 ปี 3.35 - - - 0.521* 
(0.009) 

51 ปีขึน้ไป 3.87 - - - - 

 
    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 34 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็ น 
ระบบ จ าแนกตามกลุ่มอายุเป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ในการ
ทดสอบพบวา่ 

พนกังานที่มีอาย ุ21-30 ปี กบัพนกังานท่ีมีอาย ุ31-40 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.008 ซึง่นอ้ย
กวา่ 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัในดา้นการคิดอย่าง
เป็นระบบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีอายุ 21-30 ปี มีผลต่อการเป็น
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องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในด้านการคิดอย่างเป็นระบบมากกว่าพนักงานที่ มีอายุ 31-40 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 0.228 

พนกังานที่มีอาย ุ21-30 ปี กบัพนกังานท่ีมีอาย ุ41-50 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่นอ้ย
กวา่ 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัในดา้นการคิดอย่าง
เป็นระบบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีอายุ 21-30 ปี มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในด้านการคิดอย่างเป็นระบบมากกว่าพนักงานที่ มีอายุ 41-50 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 0.593 

พนกังานที่มีอาย ุ31-40 ปี กบัพนกังานท่ีมีอาย ุ41-50 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.004 ซึง่นอ้ย
กวา่ 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัในดา้นการคิดอย่าง
เป็นระบบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีอายุ 31-40 ปี มีผลต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใน
ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ มากกว่าพนักงานที่มีอายุ 41-50 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.364 

พนกังานที่มีอายุ 41-50 ปี  กบัพนกังานที่มีอายุ 51 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.009 ซึ่ง
นอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีอายแุตกตา่งกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัในดา้นการคิด
อย่างเป็นระบบ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีอายุ 51 ปีขึน้ไป มีผลต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ มากกว่าพนักงานที่ มีอายุ 41-50 ปี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.521 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นพบวา่ แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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สมมติฐานที่ 1.3 พนกังานที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  แตกตา่งกนั 

H0: พนกังานที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกตา่งกนั 

H1: พนกังานที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างจะใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง  
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใชก้ารวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way Analysis of Variance) ที่ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นถ้ายอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น 
(Multiple Comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1)  
เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
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ตาราง 35 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้อง
พนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เม่ือจ าแนกตามกลุ่มระดับ
การศกึษา 
 

การเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรู ้

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ดา้นความรอบรูแ่ห่งตน ระหวา่งกลุม่ 2 2.091 1.046 2.620 0.075 

ภายในกลุม่ 254 101.358 0.399   

รวม 256 103.449    
ดา้นการมีแบบแผนความคดิ ระหวา่งกลุม่ 2 0.757 0.379 1.035 0.357 

ภายในกลุม่ 254 92.870 0.366   

รวม 256 93.627    
ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั ระหวา่งกลุม่ 2 0.417 0.209 0.298 0.743 

ภายในกลุม่ 254 177.888 0.700   

รวม 256 178.305    
ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนั 
เป็นทีม 

ระหวา่งกลุม่ 2 0.735 0.368 0.974 0.379 

ภายในกลุม่ 254 95.854 0.377   

รวม 256 96.589    
ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ ระหวา่งกลุม่ 2 1.219 0.610 1.483 0.229 

ภายในกลุม่ 254 104.418 0.411   

รวม 256 105.638    

 
จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท

หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ โดยจ าแนกตามระดบัการศกึษา
พบวา่ 

ด้านความรอบรูแ้ห่งตน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.075 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงาน
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บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนัในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ดา้นการมีแบบแผนความคิด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.357 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงาน
บริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกันในดา้นการมีแบบแผน
ความคิดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ดา้นการมีวิสัยทัศนร์่วมกัน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.743 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงาน
บริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกันในดา้นการมีวิสัยทัศน์
รว่มกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.379 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงาน
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกันในดา้นการเรียนรูร้่วมกัน
เป็นทีมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.229 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงาน
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกันในดา้นการคิดอย่างเป็น
ระบบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

 
สมมติฐานที่ 1.4 พนกังานที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ

เรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 
H0: พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง

พนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกตา่งกนั 
H1: พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง

พนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 
สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างจะใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง  

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใชก้ารวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way Analysis of Variance) ที่ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นถ้ายอมรบัสมมติ
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ฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น 
(Multiple Comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1)  
เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 
ตาราง 36 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เมื่อจ าแนกตามกลุม่สถานภาพ 
 

การเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรู ้

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ดา้นความรอบรูแ่ห่งตน ระหวา่งกลุม่ 2 0.714 0.357 0.883 0.415 

ภายในกลุม่ 254 102.735 0.404   

รวม 256 103.449    
ดา้นการมีแบบแผนความคดิ ระหวา่งกลุม่ 2 0.115 0.057 0.156 0.856 

ภายในกลุม่ 254 93.513 0.368   

รวม 256 93.627    
ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั ระหวา่งกลุม่ 2 6.684 3.342 4.946* 0.008 

ภายในกลุม่ 254 171.621 0.676   

รวม 256 178.305    
ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนั 
เป็นทีม 

ระหวา่งกลุม่ 2 1.065 0.533 1.416 0.245 

ภายในกลุม่ 254 95.524 0.376   

รวม 256 96.589    
ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ ระหวา่งกลุม่ 2 1.316 0.658 1.602 0.204 

ภายในกลุม่ 254 104.322 0.411   

รวม 256 105.638    

 
    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษั ท 
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยจ าแนกตามสถานภาพพบวา่ดา้นความรอบรู้
แห่งตน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.415 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่ มีสถานภาพ 
แตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนัในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ดา้นการมีแบบแผนความคิด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.856 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกันในดา้นการมีแบบแผนความคิด 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ดา้นการมีวิสัยทัศนร์่วมกัน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.008 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่ อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดัง 
ตาราง 37 

ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.245 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนัในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.204 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกันในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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ตาราง 37 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั จ าแนกตามกลุม่
สถานภาพเป็นรายคู ่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

สถานภาพ x̄  
โสด สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

แยกกนัอยู่/
หมา้ย/หย่ารา้ง 

3.50 3.77 2.94 
โสด 3.50 - 0.274* 

(0.022) 
0.561 

(0.060) 
สมรส/อยู่ดว้ยกนั 3.77 - - 0.835* 

(0.007) 
แยกกนัอยู่/หมา้ย/หย่ารา้ง 2.94 - - - 

 
    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
จากตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้

ของพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมีวิสัยทัศน  
ร่วมกันจ าแนกตามกลุ่มสถานภาพเป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
ในการทดสอบพบวา่ 

พนักงานที่ มีสถานภาพโสด กับพนักงานที่ มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.022 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่ มีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อ 
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) แตกต่างกันในดา้นการมีวิสยัทัศนร์่วมกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
พนกังานที่มีสถานภาพสมรส มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันมากกว่าพนักงานที่ มี
สถานภาพโสด โดยมีผลต่างของคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.274 

พนักงานที่มีสถานภาพสมรส กับพนักงานที่มีสถานภาพแยกกันอยู่/หม้าย/หย่ารา้ง  
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน  
มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
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(มหาชน) แตกต่างกันในดา้นการมีวิสยัทัศนร์่วมกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
พนกังานที่มีสถานภาพสมรส มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันมากกว่าพนักงานที่ มี
สถานภาพแยกกนัอยู่/หมา้ย/หย่ารา้ง โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.835 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นพบวา่ แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
สมมติฐานที่ 1.5 พนักงานที่มีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์าร

แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 
H0: พนักงานที่มีระดับต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ

เรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกตา่งกนั 
H1: พนักงานที่มีระดับต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่ งการ

เรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย

ของกลุ่มตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใชก้ารวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันัน้ถา้ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple 
Comparison) ทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยเป็นรายคู ่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 
0.05 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่าระดบันัยส าคญั
ทางสถิติมีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 
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ตาราง 38 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เม่ือจ าแนกตามกลุม่ระดบั
ต าแหนง่งาน 

 

การเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรู ้

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ดา้นความรอบรูแ่ห่งตน ระหวา่งกลุม่ 2 1.246 0.623 1.549 0.214 

ภายในกลุม่ 254 102.202 0.402   

รวม 256 103.449    
ดา้นการมีแบบแผนความคดิ ระหวา่งกลุม่ 2 2.527 1.264 3.523* 0.031 

ภายในกลุม่ 254 91.100 0.359   

รวม 256 93.627    
ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั ระหวา่งกลุม่ 2 2.895 1.448 2.096 0.125 

ภายในกลุม่ 254 175.410 0.691   
รวม 256 178.305    

ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนั 
เป็นทีม 

ระหวา่งกลุม่ 2 3.121 1.561 4.241* 0.015 

ภายในกลุม่ 254 93.468 0.368   

รวม 256 96.589    
ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ ระหวา่งกลุม่ 2 5.580 2.790 7.082* 0.001 

ภายในกลุม่ 254 100.058 0.394   

รวม 256 105.638    

 
    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 38 ผลการวิเคราะห์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษั ท
หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โดยจ าแนกตามระดับต าแหน่งงาน พบว่า  
ดา้นความรอบรูแ้ห่งตน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.214 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มี
ระดับต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
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หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ไม่แตกต่างกัน ในด้านความรอบรูแ้ห่งตน  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
 ดา้นการมีแบบแผนความคิด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.031 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนักงานที่มีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงาน
บริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  แตกต่างกันในด้านการมีแบบแผน
ความคิดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้
วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ปรากฏผลดงัตาราง 39 
 ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.125 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนักงานที่มีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงาน
บริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกันในดา้นการมีวิสัยทัศน์
รว่มกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
 ดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.015 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนักงานที่มีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงาน
บริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันในดา้นการเรียนรูร้่วมกัน  
เป็นทีมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จงึท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูโ่ดยใชว้ิธี
ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่ อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ปรากฏผลดงัตาราง 40 
 ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนักงานที่มีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงาน
บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จงึท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใชว้ิธีทดสอบ
แบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดัง
ตาราง 41 
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ตาราง 39 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิด จ าแนกตามกลุม่
ระดบัต าแหน่งงาน เป็นรายคูด่ว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

ต าแหนง่งาน x̄  
ระดบัปฏิบตัิการ ระดบัจดัการ ระดบับงัคบับญัชา 

3.82 3.69 4.22 
ระดบัปฏิบตัิการ 3.82 - 0.274* 

(0.022) 
0.561 

(0.060) 
ระดบัจดัการ 3.69 - - 0.835* 

(0.007) 
ระดบับงัคบับญัชา 4.22 - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 39 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้

ของพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน
จ าแนกตามกลุ่มต าแหน่งงาน เป็นรายคู่ด้วย Fisher’s Least Significant Difference (LSD)  
ในการทดสอบพบว่า 

พนักงานที่มีต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการ กับพนักงานที่มีต าแหน่งงานระดับบังคับ
บญัชา มีค่า Sig. เท่ากบั 0.048 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีระดบัต าแหน่งงาน
แตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัในดา้นการมีแบบแผนความคิด อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนักงานที่มีต าแหน่งงานระดบับงัคบับญัชา มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีแบบ
แผนความคิดมากกว่าพนกังานที่มีต าแหน่งงานระดบัปฏิบตัิการ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.40 7 

พนักงานที่มีต าแหน่งงานระดับจัดการกับพนักงานที่มีต าแหน่งงานระดบับงัคับบญัชา  
มีค่า Sig. เท่ากบั 0.012 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีระดบัต าแหน่งงานแตกต่าง
กัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
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จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในดา้นการมีแบบแผนความคิดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยพนกังานที่มีต าแหน่งงานระดบับงัคบับญัชา มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิด
มากกวา่พนกังานที่มีต าแหน่งงานระดบัจดัการ โดยมีผลต่างของคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.531 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นพบวา่ แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

ตาราง 40 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม จ าแนกตาม
กลุม่ระดบัต าแหนง่งานเป็นรายคูด่ว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

ต าแหนง่งาน x̄  
ระดบัปฏิบตัิการ ระดบัจดัการ ระดบับงัคบับญัชา 

3.85 3.92 4.44 
ระดบัปฏิบตัิการ 3.85 - 0.068 

(0.415) 
0.596* 
(0.004) 

ระดบัจดัการ 3.92 - - 0.527* 
(0.014) 

ระดบับงัคบับญัชา 4.44 - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 40 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้

ของพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน
จ าแนกตามกลุ่มระดบัต าแหน่งงานเป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
ในการทดสอบพบวา่ 

พนกังานที่มีต าแหน่งงานระดบัปฏิบตัิการกบัพนกังานท่ีมีต าแหน่งงานระดบับงัคบับญัชา 
มีค่า Sig. เท่ากบั 0.004 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มี
ผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) แตกต่างกนัในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย
พนกังานที่มีต าแหน่งงานระดบับงัคบับัญชา มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังาน
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บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีมมากกว่า
พนกังานที่มีต าแหน่งงานระดบัปฏิบตัิการ โดยมีผลต่างของคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.596 

พนักงานที่มีต าแหน่งงานระดับจัดการกับพนักงานที่มีต าแหน่งงานระดบับงัคับบญัชา 
มีค่า Sig. เท่ากบั 0.014 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มี
ผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) แตกต่างกนัในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย
พนกังานที่มีต าแหน่งงานระดบับงัคบับญัชา มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังาน
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีมมากกว่า
พนกังานที่มีต าแหน่งงานระดบัจดัการ โดยมีผลต่างของคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.527 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นพบวา่ แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

ตาราง 41 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ จ าแนกตามกลุม่
ระดบัต าแหนง่งาน เป็นรายคู ่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

ต าแหนง่งาน x̄  
ระดบัปฏิบตัิการ ระดบัจดัการ ระดบับงัคบับญัชา 

3.75 3.75 4.56 
ระดบัปฏิบตัิการ 3.75 - 0.000 

(0.992) 
0.800* 
(0.000) 

ระดบัจดัการ 3.75 - - 0.800* 
(0.000) 

ระดบับงัคบับญัชา 4.56 - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 41 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้

ของพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน
จ าแนกตามกลุ่มระดบัต าแหน่งงาน เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
ในการทดสอบพบวา่ 
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พนกังานที่มีต าแหน่งงานระดบัปฏิบตัิการกบัพนกังานท่ีมีต าแหน่งงานระดบับงัคบับญัชา 
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน  
มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) แตกต่างกันในด้านการคิดอย่างเป็นระบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
โดยพนักงานที่มีต าแหน่งงานระดับบังคับบัญชา มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้อง
พนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ
มากกวา่พนกังานที่มีต าแหน่งงานระดบัปฏิบตัิการ โดยมีผลต่างของคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.800 

พนักงานที่มีต าแหน่งงานระดบัจดัการ กับพนกังานที่มีต าแหน่งงานระดบับงัคบับญัชา  
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน  
มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) แตกต่างกันในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย
พนกังานที่มีต าแหน่งงานระดบับงัคบับญัชา มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังาน
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบมากกว่า
พนกังานที่มีต าแหน่งงานระดบัจดัการ โดยมีผลต่างของคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.800 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นพบวา่ แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
สมมติฐานที่ 1.6 พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่ง

การเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 
H0: พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้

ของพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกตา่งกนั 
H1: พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้

ของพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย

ของกลุ่มตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใชก้ารวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันัน้ถา้ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple 
Comparison) ทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยเป็นรายคู ่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 
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0.05 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่าระดบันยัส าคญั
ทางสถิติมีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 

 
ตาราง 42 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของ
พนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เม่ือจ าแนกตามกลุ่มรายได้ 
ต่อเดือน 

 

การเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรู ้

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ดา้นความรอบรูแ่ห่งตน ระหวา่งกลุม่ 5 7.898 1.580 4.149* 0.001 

ภายในกลุม่ 251 95.551 0.381     

รวม 256 103.449       
ดา้นการมีแบบแผนความคดิ ระหวา่งกลุม่ 5 6.354 1.271 3.655* 0.003 

ภายในกลุม่ 251 87.273 0.348     

รวม 256 93.627       
ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั ระหวา่งกลุม่ 5 20.921 4.184 6.673* 0.000 

ภายในกลุม่ 251 157.384 0.627     
รวม 256 178.305       

ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนั 
เป็นทีม 

ระหวา่งกลุม่ 5 5.987 1.197 3.317* 0.006 

ภายในกลุม่ 251 90.602 0.361     

รวม 256 96.589       
ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ ระหวา่งกลุม่ 5 10.160 2.032 5.342* 0.000 

ภายในกลุม่ 251 95.477 0.380     

รวม 256 105.638       

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 42 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองค์การแห่ง 
การเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เม่ือจ าแนกตาม
กลุม่รายไดต้่อเดือน ในการทดสอบพบวา่ 

ด้านความรอบรูแ้ห่งตน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่ อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดัง 
ตาราง 43 

ดา้นการมีแบบแผนความคิด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันในดา้นการมีแบบแผนความคิด 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จงึท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใชว้ิธีทดสอบ
แบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดัง
ตาราง 44 

ดา้นการมีวิสัยทัศนร์่วมกัน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่ อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดัง 
ตาราง 45 

ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.006 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันในดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จงึท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใชว้ิธีทดสอบ
แบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดัง
ตาราง 46 

ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิท
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หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่ อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดัง 
ตาราง 47 

 
ตาราง 43 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน จ าแนกตามกลุ่ม
รายไดต้่อเดือน เป็นรายคูด่ว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 

 

รายไดต้่อเดือน x̄  

นอ้ยกว่า
หรอื
เท่ากบั 
15,000 
บาท 

15,001- 
25,000 
บาท 

25,001- 
35,000 
บาท 

35,001-  
45,000 
บาท 

45,001- 
55,000 
บาท 

55,001 
บาท  
ขึน้ไป 

4.16 3.88 3.62 3.94 3.80 3.70 
นอ้ยกว่าหรอืเท่ากบั 
15,000 บาท 

4.16 - 0.279 
(0.074) 

0.539* 
(0.001) 

0.217 
(0.159) 

0.658* 
(0.001) 

0.456* 
(0.007) 

15,001 – 25,000 
บาท 

3.88 - - 0.259* 
(0.025) 

0.062 
(0.567) 

0.379* 
(0.029) 

0.176 
(0.170) 

25,001 – 35,000 
บาท 

3.62 - - - 0.321* 
(0.005) 

0.119 
(0.498) 

0.083 
(0.530) 

35,001 – 45,000 
บาท 

3.94 - - - - 0.441* 
(0.011) 

0.238 
(0.060) 

45,001 – 55,000 
บาท 

3.50 - - - - - 0.202 
(0.273) 

55,001 บาท ขึน้ไป 3.70 - - - - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 43 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน  
จ าแนกตามกลุ่มรายได้ต่อเดือน เป็นรายคู่ด้วย Fisher’s Least Significant Difference (LSD)  
ในการทดสอบพบวา่ 

พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท กบัพนกังานที่มีรายไดต้่อ
เดือน 25,001 – 35,000 บาท มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.001 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานที่
มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท  
มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนมากกว่าพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท 
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.539 

พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท กบัพนกังานที่มีรายไดต้่อ
เดือน 45,001 – 55,000 บาท มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.001 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานที่
มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 
มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนมากกว่าพนกังานที่มีรายไดต้่อ45,001 – 55,000 บาท โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.658 

พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท กบัพนกังานที่มีรายไดต้่อ
เดือน 55,001 บาท ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.007 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มี
รายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนตอ่เดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท  

มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนมากกว่าพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 55,001 บาท 
ขึน้ไป โดยมีผลตา่งของคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.456 
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พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท กับพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 
25,001 – 35,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.025 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มี
รายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท มีผลต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความ
รอบรูแ้ห่งตนมากกว่าพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.259 

พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน15,001 – 25,000 บาท กับพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 
45,001 – 55,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.029 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มี
รายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05โดยพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท มีผลต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความ
รอบรูแ้ห่งตนมากกว่าพนักงานที่มีรายไดต้่อ 45,001 – 55,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.379 

พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท กับพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 
35,001 – 45,000 บาทมีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มี
รายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีผลต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความ
รอบรูแ้ห่งตนมากกว่าพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.321 

พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท กับพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 
45,001 – 55,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.011 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มี
รายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีผลต่อการเป็นองคก์าร
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แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความ
รอบรูแ้ห่งตนมากกว่าพนักงานที่มีรายไดต้่อ 45,001 – 55,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.441 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นพบวา่ แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ตาราง 44 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิด จ าแนกตามกลุม่
รายไดต้่อเดือน เป็นรายคูด่ว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

รายไดต้่อเดือน x̄  

นอ้ยกว่า
หรอื
เท่ากบั 
15,000 
บาท 

15,001- 
25,000 
บาท 

25,001- 
35,000 
บาท 

35,001-  
45,000 
บาท 

45,001- 
55,000 
บาท 

55,001 
บาท  
ขึน้ไป 

4.15 3.84 3.61 3.87 3.85 3.61 
นอ้ยกว่าหรอืเท่ากบั 
15,000 บาท 

4.15 - 0.279 
(0.074) 

0.539* 
(0.001) 

0.217 
(0.159) 

0.658* 
(0.001) 

0.456* 
(0.007) 

15,001 – 25,000 
บาท 

3.84 - - 0.259* 
(0.025) 

0.062 
(0.567) 

0.379* 
(0.029) 

0.176 
(0.170) 

25,001 – 35,000 
บาท 

3.61 - - - 0.321* 
(0.005) 

0.119 
(0.498) 

0.083 
(0.530) 

35,001 – 45,000 
บาท 

3.87 - - - - 0.441* 
(0.011) 

0.238 
(0.060) 

45,001 – 55,000 
บาท 

3.85 - - - - - 0.202 
(0.273) 

55,001 บาท ขึน้ไป 3.61 - - - - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 44 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการมีแบบแผน
ความคิด  จ าแนกตามกลุ่มรายไดต้่อเดือน เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) ในการทดสอบพบวา่ 

พนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับพนักงานที่มีรายได ้
ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.036 ซึ่งน้อยกว่า  0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน แตกตา่งกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันในดา้นการมีแบบแผนความคิด 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการมีแบบแผนความคิด  มากกว่าพนักงานที่มีรายได ้
ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.313 

พนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับพนักงานที่มีรายได ้
ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า  0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน แตกตา่งกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันในดา้นการมีแบบแผนความคิด 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิดมากกว่าพนักงานที่มีรายไดต้่อ
เดือน 25,001 – 35,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.544 

พนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับพนักงานที่มีรายได ้
ต่อเดือน 55,001 บาท ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานที่
มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  แตกต่างกันในด้านการมีแบบแผนความคิดอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท
มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิดมากกว่าพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 55,001 บาท ขึน้ไป
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.541 
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พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท กับพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน  
25,001 – 35,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.037 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มี
รายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในด้านการมีแบบแผนความคิดอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  0.05 โดยพนักงานที่ มี รายได้ต่อเดือน  15,001 – 25,000 บาท  
มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิดมากกว่าพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 25,001 – 35,000 
บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.231  

พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท กับพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน  
35,001 – 45,000 บาทมีค่า Sig. เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มี
รายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในด้านการมีแบบแผนความคิดอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีผลต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิดมากกว่าพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 25,001 – 35,000 
บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.263 

พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท กับพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน  
55,001 บาท ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.032 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีรายได ้
ต่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกันในดา้นการมีแบบแผนความคิดอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีผลต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมี
แบบแผนความคิดมากกว่าพนักงานที่มีรายไดต้่อ 55,001 บาท ขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.259 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นพบวา่ แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตาราง 45 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั จ าแนกตามกลุ่ม
รายไดต้่อเดือน เป็นรายคูด่ว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

รายไดต้่อเดือน x̄  

นอ้ยกว่า
หรอื
เท่ากบั 
15,000 
บาท 

15,001- 
25,000 
บาท 

25,001- 
35,000 
บาท 

35,001-  
45,000 
บาท 

45,001- 
55,000 
บาท 

55,001 
บาท  
ขึน้ไป 

4.15 3.84 3.61 3.87 3.85 3.61 
นอ้ยกว่าหรอืเท่ากบั 
15,000 บาท 

4.15 - 0.313* 
(0.036) 

0.544* 
(0.000) 

0.281 
(0.057) 

0.302 
(0.124) 

0.541* 
(0.001) 

15,001 – 25,000 บาท 3.84 - - 0.231* 
(0.037) 

0.031 
(0.758) 

0.011 
(0.946) 

0.227 
(0.064) 

25,001 – 35,000 บาท 3.61 - - - 0.263* 
(0.016) 

0.224 
(0.151) 

0.003 
(0.979) 

35,001 – 45,000 บาท 3.87 - - - - 0.020 
(0.900) 

0.259* 
(0.032) 

45,001 – 55,000 บาท 3.85 - - - - - 0.239 
(0.176) 

55,001 บาท ขึน้ไป 3.61 - - - - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 45 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้

ของพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน  จ าแนกตามกลุ่มรายไดต้่อเดือน เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) ในการทดสอบพบวา่ 
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พนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับพนักงานที่มีรายได ้
ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า  0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน แตกตา่งกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนัมากกว่าพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 
15,001 – 25,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.731 

พนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับพนักงานที่มีรายได ้
ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า  0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในดา้นการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั มากกว่าพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 
25,001 – 35,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.718 

พนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับพนักงานที่มีรายได ้
ต่อเดือน 45,001 – 55,000 บาท  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า  0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในดา้นการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์  ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนัมากกว่าพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 
45,001 – 55,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.737 

พนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับพนักงานที่มีรายได ้
ต่อเดือน 55,001 บาท ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานที่
มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ 
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีผลต่อ 
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การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์่วมกนัมากกว่าพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 55,001 บาท ขึน้ไป
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.973 

พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท กับพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน  
35,001 – 45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มี
รายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในดา้นการมีวิสยัทศันร์่วมกนัมากกว่าพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.426 

พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท กับพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 
35,001 – 45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มี
รายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)  จ ากัด (มหาชน)  
ในดา้นการมีวิสยัทศันร์่วมกนัมากกว่าพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.413  

พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท กับพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน  
45,001 – 55,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.036 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มี
รายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีผลต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  ใน
ดา้นการมีวิสัยทัศนร์่วมกัน มากกว่าพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 45,001 – 55,000 บาท โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.463 

พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท กับพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน  
55,001 บาท ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีรายได้
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ต่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนัมากกวา่พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 55,001 บาท ขึน้ไปโดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.669 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นพบวา่ แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  126 

ตาราง 46 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม จ าแนกตาม
กลุม่รายไดต้่อเดือน เป็นรายคูด่ว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

รายไดต้่อเดือน x̄  

นอ้ยกว่า
หรอื
เท่ากบั 
15,000 
บาท 

15,001- 
25,000 
บาท 

25,001- 
35,000 
บาท 

35,001-  
45,000 
บาท 

45,001- 
55,000 
บาท 

55,001 
บาท  
ขึน้ไป 

4.29 3.92 3.68 3.92 3.75 3.91 
นอ้ยกว่าหรอืเท่ากบั 
15,000 บาท 

4.29 - 0.362* 
(0.018) 

0.601* 
(0.000) 

0.366* 
(0.015) 

0.535* 
(0.008) 

0.380* 
(0.021) 

15,001 – 25,000 
บาท 

3.92 - - 0.239* 
(0.034) 

0.004 
(0.968) 

0.173 
(0.304) 

0.017 
(0.886) 

25,001 – 35,000 
บาท 

3.68 - - - 0.235* 
(0.034) 

0.066 
(0.700) 

0.221 
(0.087) 

35,001 – 45,000 
บาท 

3.92 - - - - 0.169 
(0.312) 

0.013 
(0.911) 

45,001 – 55,000 
บาท 

3.75 - - - - - 0.155 
(0.388) 

55,001 บาท ขึน้ไป 3.91 - - - - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 46 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้

ของพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้่วมกัน  
เป็นทีม จ าแนกตามกลุ่มรายไดต้่อเดือน เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) ในการทดสอบพบวา่ 
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พนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับพนักงานที่มีรายได ้
ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.018 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน แตกตา่งกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  แตกต่างกัน ในดา้นการเรียนรูร้่วมกนัเป็นทีม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ในดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมมากกว่าพนักงานที่มีรายไดต้่อ
เดือน 15,001 – 25,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.362 

พนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับพนักงานที่มีรายได ้
ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน แตกตา่งกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  แตกต่างกัน ในดา้นการเรียนรูร้่วมกนัเป็นทีม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ในด้านการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมมากกว่าพนักงานที่มีรายได้ 
ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.601 

พนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับพนักงานที่มีรายได ้
ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.015 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมมากกว่าพนักงานที่มีรายได้ 
ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.366  

พนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับพนักงานที่มีรายได ้
ต่อเดือน 45,001 – 55,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.008 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันในดา้นการเรียนรูร้่วมกันเ ป็นทีม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
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15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีมมากกว่าพนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน 45,001 – 55,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.353 

พนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับพนักงานที่มีรายได ้
ต่อเดือน 55,001 บาท ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.021 ซึง่นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานที่
มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันในด้านการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท
มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีมมากกวา่พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 55,001 บาท ขึน้ไป
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.380 

พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท กับพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 
25,001 – 35,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.034 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มี
รายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันในด้านการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท  

มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมมากกว่าพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 
15,001 – 25,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.239 

พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท กับพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน
35,001 – 45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.034 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มี
รายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในด้านการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีผลต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีมมากกว่าพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 25,001 – 35,000 
บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.235 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นพบวา่ แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตาราง 47 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ จ าแนกตามกลุม่
รายไดต้่อเดือน เป็นรายคูด่ว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 

 

รายไดต้่อเดือน x̄  

นอ้ยกว่า
หรอื
เท่ากบั 
15,000 
บาท 

15,001- 
25,000 
บาท 

25,001- 
35,000 
บาท 

35,001-  
45,000 
บาท 

45,001- 
55,000 
บาท 

55,001 
บาท  
ขึน้ไป 

4.15 3.92 3.50 3.82 3.45 3.81 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
15,000 บาท 

4.15 - 0.229 
(0.141) 

0.650* 
(0.000) 

0.331* 
(0.032) 

0.702* 
(0.001) 

0.341* 
(0.044) 

15,001 – 25,000 
บาท 

3.92 - - 0.420* 
(0.000) 

0.101 
(0.347) 

0.472* 
(0.007) 

0.111 
(0.3840 

25,001 – 35,000 
บาท 

3.50 - - - 0.318* 
(0.005) 

0.051 
(0.768) 

0.308* 
(0.020) 

35,001 – 45,000 
บาท 

3.82 - - - - 0.370* 
(0.032) 

0.009 
(0.938) 

45,001 – 55,000 
บาท 

3.45 - - - - - 0.360 
(0.052) 

55,001 บาท ขึน้ไป 3.81 - - - - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 47 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้

ของพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็น
ระบบ  จ าแนกตามกลุ่มรายได้ต่อเดือนเป็นรายคู่ด้วย Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) ในการทดสอบพบวา่ 
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พนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับพนักงานที่มีรายได ้
ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 
บาท มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบมากกว่าพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 25,001 – 
35,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.650 

พนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับพนักงานที่มีรายได ้
ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.032 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบมากกว่าพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 
35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.331 

พนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับพนักงานที่มีรายได ้
ต่อเดือน 45,001 – 55,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ มากกว่าพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 
45,001 – 55,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.702 

พนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับพนักงานที่มีรายได ้
ต่อเดือน 55,001 บาท ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.044 ซึง่นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานที่
มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีผลต่อ
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การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบมากกว่าพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 55,001 บาท ขึน้ไป
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.341 

พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน15,001 – 25,000 บาท กับพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 
25,001 – 35,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มี
รายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบมากกว่าพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.420 

พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท กับพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 
45,001 – 55,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มี
รายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบมากกว่าพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 45,001 – 55,000 บาท โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.472 

พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท กับพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 
35,001 – 45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มี
รายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
 ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบมากกว่าพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.318  

พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท กับพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 
55,001 บาท ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.020 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีรายได้
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ต่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 55,001 บาท ขึน้ไป มีผลต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิด
อย่างเป็นระบบมากกว่าพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.308 

พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท กับพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน
45,001 – 55,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.032 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มี
รายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบมากกว่าพนกังานที่มีรายไดต้่อ 45,001 – 55,000 บาท โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.370 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นพบวา่ แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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สมมติฐานที่ 1.7 พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
แตกตา่งกนั 

H0: พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกตา่งกนั 

H1: พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใชก้ารวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันัน้ถา้ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple 
Comparison) ทดสอบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู ่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 
0.05 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่าระดบันยัส าคญั
ทางสถิติมีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 
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ตาราง 48 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เม่ือจ าแนกตามกลุ่มระยะเวลา
ในการท างาน 

 

การเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรู ้

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ดา้นความรอบรูแ่ห่งตน ระหวา่งกลุม่ 4 10.379 2.595 7.026* 0.000 

ภายในกลุม่ 252 93.070 0.369   

รวม 256 103.449    
ดา้นการมีแบบแผนความคดิ ระหวา่งกลุม่ 4 19.832 4.958 16.931* 0.000 

ภายในกลุม่ 252 73.795 0.293   

รวม 256 93.627    
ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั ระหวา่งกลุม่ 4 17.358 4.339 6.794* 0.000 

ภายในกลุม่ 252 160.947 0.639   
รวม 256 178.305    

ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนั 
เป็นทีม 

ระหวา่งกลุม่ 4 10.836 2.709 7.961* 0.000 

ภายในกลุม่ 252 85.753 0.340   

รวม 256 96.589    
ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ ระหวา่งกลุม่ 4 12.104 3.026 8.153* 0.000 

ภายในกลุม่ 252 93.534 0.371   

รวม 256 105.638    

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 48 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองคก์ารแห่งการ

เรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เม่ือจ าแนกตามกลุ่ม
ระยะเวลาในการท างาน ในการทดสอบพบวา่ 
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ด้านความรอบรูแ้ห่งตน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นความรอบรู้
แห่งตนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จงึท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธี
ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่ อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ปรากฏผลดงัตาราง 49 

ดา้นการมีแบบแผนความคิด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในดา้นการมีแบบ
แผนความคิด อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคูป่รากฏผลดงัตาราง 50 

ดา้นการมีวิสัยทัศนร์่วมกัน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในด้านการมี
วิสยัทศันร์ว่มกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จงึท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู่
โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคูป่รากฏผลดงัตาราง 51 

ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในดา้นการเรียนรู ้
รว่มกนัเป็นทีมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคูป่รากฏผลดงัตาราง 52 

ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการคิดอย่าง
เป็นระบบ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จงึท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้
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วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ปรากฏผลดงัตาราง 53 

 
ตาราง 49 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน จ าแนกตามกลุ่ม
ระยะเวลาในการท างาน เป็นรายคูด่ว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

ระยะเวลา 
ในการท างาน x̄  

ต ่ากวา่ 1 ปี 1-3 ปี 4 – 6 ปี 7 – 10 ปี มากกวา่ 10 ปี 

4.13 3.74 4.01 3.65 3.45 
ต ่ากวา่ 1 ปี 4.13 - 0.384* 

(0.035) 
0.114 

(0.526) 
0.474* 
(0.015) 

0.379* 
(0.001) 

1-3 ปี 3.74 - - 0.270* 
(0.004) 

0.089 
(0.447) 

0.295* 
(0.026) 

4 – 6 ปี 4.01 - - - 0.359* 
(0.002) 

0.565* 
(0.000) 

7 – 10 ปี 3.65 - - - - 0.205 
(0.166) 

มากกวา่ 10 ปี 3.45 - - - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 49 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้

ของพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน  
จ าแนกตามกลุ่มระยะเวลาในการท างาน เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) ในการทดสอบพบวา่ 

พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่ 1 ปี กบัพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 
1 - 3 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.035 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่ มีระยะเวลาใน 
การท างาน แตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์  
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนอย่างมีนยัส าคญัทาง
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สถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 1 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความ
รอบรูแ้ห่งตนมากกว่าพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1-3 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.384 

พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่ 1 ปี กบัพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 
7-10 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.015 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการ
ท างาน แตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 1 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่ง 
การเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรู้
แห่งตนมากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 7-10 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.474 

พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี กับพนักงานที่มีระยะเวลาในการ
ท างาน มากกว่า 10 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มี
ระยะเวลาในการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
ห ลั ก ท รั พ ย ์ 
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 1 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความ
รอบรูแ้ห่งตนมากกวา่พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานมากกวา่ 10 ปี โดยมีผลตา่งของคา่เฉลี่ย
เท่ากบั 0.379 

พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1-3 ปี กับพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน  
7-10 ปี  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีระยะเวลาใน 
การท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์  
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1-3 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่ง 
การเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรู้
แห่งตน มากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 7-10 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.270 
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พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1-3 ปี กับพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 
มากกวา่ 10 ปี มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.026 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีระยะเวลาใน
การท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์  
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 1-3 ปี มีผลตอ่การเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่ง
ตน มากกว่าพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.295 

พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปี กับพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน  
7-10 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่ มีระยะเวลาใน 
การท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์  
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 4-6 ปี มีผลตอ่การเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่ง
ตน มากกวา่พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 7-10 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.359 

พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4-6 ปี กับพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 
มากกวา่ 10 ปี มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีระยะเวลาใน
การท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ 
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 4-6 ปี มีผลตอ่การเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่ง
ตน มากกว่าพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.565 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นพบวา่ แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
 
 
 
 



  139 

ตาราง 50 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิด จ าแนกตามกลุม่
ระยะเวลาในการท างาน เป็นรายคูด่ว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

ระยะเวลา 
ในการท างาน x̄  

ต ่ากวา่ 1 ปี 1-3 ปี 4 – 6 ปี 7 – 10 ปี มากกวา่ 10 ปี 

4.09 3.62 4.11 3.58 3.39 
ต ่ากวา่ 1 ปี 4.09 - 0.469* 

(0.004) 
0.019 

(0.904) 
0.517* 
(0.003) 

0.706* 
(0.000) 

1-3 ปี 3.62 - - 0.459* 
(0.000) 

0.047 
(0.651) 

0.236* 
(0.045) 

4 – 6 ปี 4.11 - - - 0.536* 
(0.000) 

0.725* 
(0.000) 

7 – 10 ปี 3.58 - - - - 0.188 
(0.154) 

มากกวา่ 10 ปี 3.39 - - - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 50 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้

ของพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการมีแบบแผน
ความคิด  จ าแนกตามกลุ่มระยะเวลาในการท างานเป็นรายคู่ดว้ย  Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) ในการทดสอบพบวา่ 

พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่ 1 ปี กบัพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 
1-3 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการ
ท างาน แตกต่างกัน  มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย ์  
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน  ในด้านการมีแบบแผนความคิดอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 1 ปี มีผลต่อ 
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
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(มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิดมากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1-3 ปี  
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.469 

พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่ 1 ปี กบัพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 
7-10 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการ
ท างาน แตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการมีแบบแผนความคิดอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 3 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมี
แบบแผนความคิดมากกว่าพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 7-10 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.517 

พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่ 1 ปี กบัพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 
มากกวา่ 10 ปี มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีระยะเวลาใน
การท างาน แตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิล
ลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการมีแบบแผนความคิดอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มีผลต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใน
ดา้นการมีแบบแผนความคิดมากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 ปี โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.706 

พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน  1-3 ปี กับพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน  
7 – 10 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่าพนกังานที่มีระยะเวลาในการ
ท างานแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการมีแบบแผนความคิดอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 1-3 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผน
ความคิดมากกว่าพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 7 – 10 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.459 

พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1 – 3 ปี กับพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 
มากกวา่ 10 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.045 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีระยะเวลาใน
การท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ 
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ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในด้านการมีแบบแผนความคิดอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1-3 ปี มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)  จ ากัด (มหาชน) 
ในดา้นการมีแบบแผนความคิดมากกว่าพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน มากกวา่ 10 ปี โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.236 

พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปี กับพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน  
7 – 10 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีระยะเวลาใน 
การท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ 
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในด้านการมีแบบแผนความคิดอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปี มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในดา้นการมีแบบแผนความคิดมากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 7 – 10 ปี โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.536 

พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปี กับพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 
มากกวา่ 10 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีระยะเวลาใน
การท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ 
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในด้านการมีแบบแผนความคิดอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปี มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในดา้นการมีแบบแผนความคิดมากกว่าพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน มากกวา่ 10 ปี โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.725 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นพบวา่ แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตาราง 51 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั จ าแนกตามกลุ่ม
ระยะเวลาในการท างาน เป็นรายคูด่ว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

ระยะเวลา 
ในการท างาน x̄  

ต ่ากวา่ 1 ปี 1-3 ปี 4 – 6 ปี 7 – 10 ปี มากกวา่ 10 ปี 

4.12 3.32 3.81 3.35 3.35 
ต ่ากวา่ 1 ปี 4.12 - 0.793* 

(0.001) 
0.307 

(0.194) 
0.765* 
(0.003) 

0.761* 
(0.005) 

1-3 ปี 3.32 - - 0.486* 
(0.000) 

0.028 
(0.856) 

0.031 
(0.856) 

4 – 6 ปี 3.81 - - - 0.457* 
(0.003) 

0.454* 
(0.008) 

7 – 10 ปี 3.35 - - - - 0.003 
(0.986) 

มากกวา่ 10 ปี 3.35 - - - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 51 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้

ของพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน  จ าแนกตามกลุ่มระยะเวลาในการท างาน เป็นรายคู่ด้วย  Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) ในการทดสอบพบวา่ 

พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่ 1 ปี กบัพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 
1-3 ปี  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่ มี ระยะเวลาใน 
การท างาน แตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ 
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 1 ปี มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
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ในดา้นการมีวิสยัทัศนร์่วมกันมากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1-3 ปี โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.793 

พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่ 1 ปี กบัพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 
7 – 10 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีระยะเวลาใน 
การท างาน แตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ 
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนัอย่างมีนยัส าคญั 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนัมากกวา่พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 7 – 10 ปี โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.765 

พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่ 1 ปี กบัพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน
มากกว่า 10 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีระยะเวลา 
ในการท างาน แตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 1 ปี มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในดา้นการมีวิสยัทศันร์่วมกัน มากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า10 ปี โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.761 

พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1 – 3 ปี กับพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน  
4 – 6 ปี  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า  0.05 หมายความว่า พนักงานที่ มี ระยะเวลา 
ในการท างาน แตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ 
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4-6 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมี
วิสยัทศันร์ว่มกนัมากกว่าพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1 – 3 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.486 

พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปี กับพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 
7 – 10 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่ มีระยะเวลา 
ในการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์
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ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้าน  
การมีวิสยัทัศนร์่วมกันมากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 7 – 10 ปี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.457 

พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปี กับพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 
มากกว่า 10 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.008 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีระยะเวลา 
ในการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย์ 
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนักงานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมี
วิสัยทัศนร์่วมกันมากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 ปี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.454 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นพบวา่ แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตาราง 52 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม จ าแนกตาม
กลุม่ระยะเวลาในการท างาน เป็นรายคูด่ว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

ระยะเวลา 
ในการท างาน x̄  

ต ่ากวา่ 1 ปี 1-3 ปี 4 – 6 ปี 7 – 10 ปี มากกวา่ 10 ปี 

4.29 3.84 4.07 3.73 3.49 
ต ่ากวา่ 1 ปี 4.29 - 0.450* 

(0.010) 
0.222 

(0.198) 
0.557* 
(0.003) 

0.797* 
(0.000) 

1-3 ปี 3.84 - - 0.228* 
(0.010) 

0.106 
(0.348) 

0.346* 
(0.007) 

4 – 6 ปี 4.07 - - - 0.334* 
(0.003) 

0.574* 
(0.000) 

7 – 10 ปี 3.73 - - - - 0.239 
(0.093) 

มากกวา่ 10 ปี 3.49 - - - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 52 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้

ของพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้่วมกัน  
เป็นทีม จ าแนกตามกลุ่มระยะเวลาในการท างานเป็นรายคู่ด้วย  Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) ในการทดสอบพบวา่ 

พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่ 1 ปี กบัพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 
1 – 3 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.010 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีระยะเวลาใน 
การท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ 
 ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในด้านการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 1 ปี มีผลต่อการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม มากกวา่พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1-3 ปี โดยมีผลตา่ง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.450 

พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่ 1 ปี กบัพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน  
7 – 10 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่ มี ระยะเวลา 
ในการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในด้านการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน ต ่ากว่า 3 ปี มีผลต่อ 
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีมมากกว่าพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 7 – 10 ปี 
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.557 

พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่ 1 ปี กบัพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 
มากกวา่ 10 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีระยะเวลาใน
การท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ 
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในด้านการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 1 ปี มีผลต่อ 
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีมมากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 
10 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.797 

พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน1 – 3  ปี กับพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน  
4 – 6 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.010 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีระยะเวลาใน 
การท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์  
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในด้านการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปี มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีมมากกว่าพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1-3 ปี โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.228 

พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1-3 ปี กับพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 
มากกวา่ 10 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.007 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีระยะเวลาใน
การท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ 
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ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในด้านการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1 – 3 ปี มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีมมากกว่าพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 ปี โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.346 

พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปี กับพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน  
7 – 10 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่ มี ระยะเวลา 
ในการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในด้านการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปี มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมมากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 7 – 10 ปี โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.334 
 พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปี กับพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 

มากกว่า 10 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีระยะเวลา 

ในการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ 

ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน  ในด้านการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปี มีผลต่อการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ในดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมมากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน มากกว่า 10 ปี  

โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.574 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นพบวา่ แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตาราง 53 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ จ าแนกตามกลุ่ม
ระยะเวลาในการท างาน เป็นรายคูด่ว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

ระยะเวลา 
ในการท างาน x̄  

ต ่ากวา่ 1 ปี 1-3 ปี 4 – 6 ปี 7 – 10 ปี มากกวา่ 10 ปี 

4.29 3.84 4.07 3.73 3.49 
ต ่ากวา่ 1 ปี 4.02 - 0.302 

(0.098) 
0.001 

(0.994) 
0.485* 
(0.013) 

0.567** 
(0.006) 

1-3 ปี 3.71 - - 0.304* 
(0.001) 

0.182 
(0.123) 

0.264* 
(0.045) 

4 – 6 ปี 4.02 - - - 0.486* 
(0.000) 

0.568* 
(0.000) 

7 – 10 ปี 3.53 - - - - 0.081 
(0.583) 

มากกวา่ 10 ปี 3.45 - - - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 53 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้

ของพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็น
ระบบ  จ าแนกตามกลุ่มระยะเวลาในการท างานเป็นรายคู่ด้วย Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) ในการทดสอบพบวา่ 

พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่ 1 ปี กบัพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 
7 – 10 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.013 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีระยะเวลาใน 
การท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ 
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 1 ปี มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  



  149 

ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบมากกวา่พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 7 – 10 ปี โดยมีผลตา่ง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.485 

พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่ 1 ปี กบัพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 
มากกวา่ 10 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.006 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีระยะเวลาใน
การท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์  
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 1 ปี มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบมากกว่าพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 ปี โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.567 

พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1 – 3  ปี กบัพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน  
4 – 6 ปี  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีระยะเวลาใน 
การท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์  
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปีมีผลต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิด
อย่างเป็นระบบมากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1 – 3 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.304 

พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1 – 3 ปี กับพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 
มากกว่า 10 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.045 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีระยะเวลา 
ในการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 1-3 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิด
อย่างเป็นระบบ มากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 ปี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.264 

พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปี กับพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน  
7 – 10 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีระยะเวลาใน 
การท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์  
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ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิด
อย่างเป็นระบบมากกว่าพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 7 – 10 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.486 

พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปี กับพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 
มากกว่า 10 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีระยะเวลา 
ในการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิด
อย่างเป็นระบบมากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน มากกว่า 10 ปี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.568 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นพบวา่ แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
สมมติฐานที่ 2 การจัดการความรู ้ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ กระบวนการแสวงหา

ความรู ้กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจดัเก็บและการเรยีกใชค้วามรู ้และกระบวนการถ่าย
โอนและการใชป้ระโยชนค์วามรูท้ี่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังาน
บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

สมมติฐานที่ 2.1 การจดัการความรู ้ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ กระบวนการแสวงหา
ความรู ้กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจัดเก็บและการเรียกใช ้และกระบวนการถ่ายโอน
และการใชป้ระโยชนค์วามรูท้ี่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน 

H0: การจัดการความรู ้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ กระบวนการแสวงหาความรู ้
กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจดัเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้และกระบวนการถ่ายโอนและ
การใชป้ระโยชนค์วามรู ้ไม่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน 

H1: การจัดการความรู ้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ กระบวนการแสวงหาความรู ้
กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจดัเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้และกระบวนการถ่ายโอนและ
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การใชป้ระโยชนค์วามรู ้มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ  
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตาราง 54 แสดงการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรูก้ับการเป็นองคก์ารแห่ง  
การเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรู้
แห่งตน 
 

การจดัการความรู ้

การเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรู ้

ดา้นความรอบรูแ้ห่งตน 
ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 
ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้ 0.330** 0.000 ต ่า เดียวกนั 
ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้ 0.688** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นกระบวนการจดัเก็บและ 0.832** 0.000 สงูมาก เดียวกนั 
การเรยีกใชค้วามรู ้ 0.795** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการ
ใชป้ระโยชนค์วามรู ้

0.823** 0.000 สงูมาก เดียวกนั 

โดยรวม 0.823** 0.000 สงูมาก เดียวกนั 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 54 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างการจัดการความรูก้ับการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน พบวา่ 
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การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 หมายความว่า การจัดการความรู้ ด้านกระบวนการแสวงหาความรู้ มีความสัมพันธ์กับ 
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในด้านความรอบรูแ้ห่งตน   โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.330 ซึ่งมี
ความสมัพนัธร์ะดบัต ่าและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ใช้การจัดการความรู ้ 
ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู้ จะท าให้การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านความรอบรูแ้ห่งตนเพิ่มมากขึน้ใน 
ระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจัดการความรู  ้ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 หมายความว่า การจดัการความรู  ้ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้มีความสมัพนัธก์บัการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ในด้านความรอบรูแ้ห่งตน โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.688 ซึ่งมีความสัมพันธ์
ระดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ใช้การจัดการความรู ้ 
ด้านกระบวนการสรา้งความรู้ จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านความรอบรูแ้ห่งตนเพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจัดการความรู  ้ดา้นกระบวนการจัดเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.01 หมายความวา่ การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการจดัเก็บและการเรยีกใช้
ความรู ้มีความสมัพันธก์ับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 
0.832 โดยมีความสมัพันธ์ระดับสูงมากและมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ใช้การจัดการความรู ้ 
ด้านกระบวนการจัดเก็บและการเรียกใช้ความรู ้จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้อง
พนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนเพิ่ม
มากขึน้ในระดบัสงูมาก ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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การจัดการความรู  ้ด้านกระบวนการถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์ความรู ้มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและ
การใชป้ระโยชนค์วามรู ้มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน โดยมีค่าสมัประสิทธ์
สหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.795 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ใช้การจัดการความรู ้ 
ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชนค์วามรู ้จะท าใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนเพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
 การจัดการความรู  ้โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า  

การจดัการความรูโ้ดยรวมมีความสมัพันธก์ับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริ ษัท

หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน  โดยมีค่าสมัประสิทธ์

สหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.823 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัสงูมาก และมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถา้บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ใชก้ารจดัการความรูโ้ดยรวม
จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน)ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนเพิ่มมากขึน้ในระดับสูงมาก ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่  
วางไว ้

สมมติฐานที่ 2.2 การจดัการความรู ้ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ กระบวนการแสวงหา
ความรู ้กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจัดเก็บและการเรียกใช ้และกระบวนการถ่ายโอน
และการใชป้ระโยชนค์วามรูท้ี่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิด 

H0: การจัดการความรู ้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ กระบวนการแสวงหาความรู ้
กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจดัเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้และกระบวนการถ่ายโอนและ
การใชป้ระโยชนค์วามรู ้ไม่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิด 

H1: การจัดการความรู ้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ กระบวนการแสวงหาความรู ้
กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจดัเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้และกระบวนการถ่ายโอนและ
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การใชป้ระโยชนค์วามรู ้มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ  
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตาราง 55 แสดงการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรูก้ับการเป็นองคก์ารแห่ง  
การเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีแบบ
แผนความคิด 
 

การจดัการความรู ้

การเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรูด้า้น 

การมีแบบแผนความคิด 
ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 
ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้ 0.368** 0.000 ต ่า เดียวกนั 
ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้ 0.604** 0.000 สงู เดียวกนั 
ด้านกระบวนการจัด เก็บและ 
การเรยีกใชค้วามรู ้

0.773** 0.000 สงู เดียวกนั 

ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการ
ใชป้ระโยชนค์วามรู ้

0.717** 0.000 สงู เดียวกนั 

โดยรวม 0.762** 0.000 สงู เดียวกนั 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 55 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างการจัดการความรูก้ับการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ในดา้นการมีแบบแผนความคิด พบวา่ 
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การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า
0.01 หมายความว่า การจัดการความรู้ ด้านกระบวนการแสวงหาความรู้ มีความสัมพันธ์กับ 
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  (ประเทศไทย) จ ากัด
(มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิด โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.368 ซึ่งมี
ความสมัพนัธร์ะดบัต ่าและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใช้การจัดการความรู ้ 
ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู้ จะท าให้การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)ในดา้นการมีแบบแผนความคิดเพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัต ่าซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจัดการความรู  ้ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 หมายความว่า การจัดการความรู  ้ดา้นกระบวนการสรา้งความรูมี้ความสมัพนัธก์บัการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)  จ ากัด (มหาชน)  
ในดา้นการมีแบบแผนความคิด โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.604 โดยมีความสมัพนัธ์
ระดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ใช้การจัดการความรู ้ 
ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้จะท าใหพ้นักงานเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องบริษัทหลกัทรพัย ์ 
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิดเพิ่มมากขึน้ในระดับสูง  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจัดการความรู  ้ดา้นกระบวนการจัดเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.01 หมายความวา่ การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการจดัเก็บและการเรยีกใช้
ความรู ้มีความสมัพันธก์ับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิด โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธ์
เท่ากบั 0.773 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ใช้การจัดการความรู ้ 
ด้านกระบวนการจัดเก็บและการเรียกใช้ความรู ้จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)ในดา้นการมีแบบแผนความคิด
เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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การจัดการความรู  ้ด้านกระบวนการถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์ความรู ้มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า การจดัการความรู  ้ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและ
การใช้ประโยชน์ความรู้ มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของพนักงาน 
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ในดา้นการมีแบบแผนความคิด โดยมี
ค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.717 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใช้การจัดการความรู ้ 
ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชนค์วามรู ้จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)ในดา้นการมีแบบแผนความคิด 
เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจัดการความรู  ้โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า 
การจดัการความรูโ้ดยรวม มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการมีแบบแผนความคิด โดยมีค่า 
สมัประสิทธส์หสมัพันธเ์ท่ากับ 0.762 โดยมีความสมัพันธ์ระดับสูงและมีทิศทางเดียวกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถา้บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ใชก้ารจดัการความรูโ้ดยรวม 
จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิดเพิ่มมากขึน้ในระดับสูง ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่  
วางไว ้

สมมติฐานที่ 2.3 การจดัการความรู ้ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ กระบวนการแสวงหา
ความรู ้กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจดัเก็บและการเรยีกใชค้วามรู ้และกระบวนการถ่าย
โอนและการใชป้ระโยชนค์วามรูท้ี่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังาน
บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั 

H0: การจัดการความรู ้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ กระบวนการแสวงหาความรู ้
กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจดัเก็บและการเรียกใช ้และกระบวนการถ่ายโอนและการใช้
ประโยชน์ความรู ้ไม่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั 

H1: การจัดการความรู ้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ กระบวนการแสวงหาความรู ้
กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจดัเก็บและการเรียกใช ้และกระบวนการถ่ายโอนและการใช้
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ประโยชนค์วามรู ้มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ  
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรทัง้สองตัว ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตาราง 56 แสดงการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรูก้ับการเป็นองคก์ารแห่ง  
การเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ในดา้นการมี
วิสยัทศันร์ว่มกนั 
 

การจดัการความรู ้

การเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรูด้า้น 
การมีวิสยัทศันร์ว่มกนั 

ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 
ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้ 0.288** 0.000 ต ่า เดียวกนั 
ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้ 0.706** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นกระบวนการจัดเก็บและการ
เรียกใชค้วามรู ้

0.750** 0.000 สงู เดียวกนั 

ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการ
ใชป้ระโยชนค์วามรู ้

0.687** 0.000 สงู เดียวกนั 

โดยรวม 0.757** 0.000 สงู เดียวกนั 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 

 
จากตาราง 56 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างการจัดการความรูก้ับการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั พบวา่ 
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การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 หมายความว่า การจัดการความรู้ ด้านกระบวนการแสวงหาความรู้ มีความสัมพันธ์กับ 
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.288 ซึ่งมี
ความสมัพนัธร์ะดบัต ่าและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ใช้การจัดการความรู ้ 
ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิล
ลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเพิ่มมากขึน้ในระดับต ่า ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจัดการความรู  ้ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 หมายความว่า การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้มีความสมัพนัธก์บัการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)  จ ากัด (มหาชน)  
ในดา้นการมีวิสยัทัศนร์่วมกัน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธ์เท่ากับ 0.706 ซึ่งมีความสัมพันธ์
ระดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ใช้การจัดการความรู ้
ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน) ในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพิ่ มมากขึ ้นในระดับสูง 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจัดการความรู  ้ดา้นกระบวนการจัดเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.01 หมายความวา่ การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการจดัเก็บและการเรยีกใช้
ความรู ้มีความสมัพันธก์ับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมีวิสัยทัศนร์่วมกัน โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
เท่ากบั 0.750 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ใช้การจัดการความรู ้ 
ดา้นกระบวนการจดัเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้จะท าให้การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องบรษัิท
หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมีวิสัยทัศนร์่วมกันเพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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การจัดการความรู  ้ด้านกระบวนการถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์ความรู ้มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า การจดัการความรู  ้ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและ
การใชป้ระโยชนค์วามรู ้มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  โดยมีค่า 
สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.687 ซึ่งมีความสัมพันธ์ระดับสูงและมีทิศทางเดียวกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ใช้การจัดการความรู ้ 
ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชนค์วามรู ้จะท าให้การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจัดการความรู  ้โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า  
การจดัการความรูโ้ดยรวม มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  โดยมีค่า 
สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.757 ซึ่งมีความสัมพันธ์ระดับสูงและมีทิศทางเดียวกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถา้บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ใชก้ารจดัการความรูโ้ดยรวม 
จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

 
สมมติฐานที่ 2.4 การจดัการความรู ้ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ กระบวนการแสวงหา

ความรู ้กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจัดเก็บและการเรียกใช ้และกระบวนการถ่ายโอน
และการใชป้ระโยชนค์วามรูท้ี่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรยีนรูร้ว่มกนัเป็นทีม 

H0: การจัดการความรู ้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ กระบวนการแสวงหาความรู ้
กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจดัเก็บและการเรียกใช ้และกระบวนการถ่ายโอนและการใช้
ประโยชน์ความรู ้ไม่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรี ยนรูข้องพนักงานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรยีนรูร้ว่มกนัเป็นทีม 

H1: การจัดการความรู ้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ กระบวนการแสวงหาความรู ้
กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจดัเก็บและการเรียกใช ้และกระบวนการถ่ายโอนและการใช้
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ประโยชนค์วามรู ้มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรยีนรูร้ว่มกนัเป็นทีม 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ  
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรทัง้สองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
ตาราง 57 แสดงการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรูก้ับการเป็นองคก์ารแห่ง  
การเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรียนรู ้
รว่มกนัเป็นทีม 
 

การจดัการความรู ้

การเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรูด้า้น 

การเรยีนรูร้ว่มกนัเป็นทีม 
ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 
ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้ 0.389** 0.000 ต ่า เดียวกนั 
ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้ 0.544** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านกระบวนการจัด เก็บและ 
การเรยีกใชค้วามรู ้

0.734** 0.000 สงู เดียวกนั 

ด้านกระบวนการถ่ายโอนและ 
การใชป้ระโยชนค์วามรู ้

0.693** 0.000 สงู เดียวกนั 

โดยรวม 0.728** 0.000 สงู เดียวกนั 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 57 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างการจัดการความรูก้ับการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในดา้นการเรยีนรูร้ว่มกนัเป็นทีม พบวา่ 
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การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า
0.01 หมายความว่า การจัดการความรู ้ด้านกระบวนการแสวงหาความรู ้มีความสัมพันธ์กับ  
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในด้านการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.389 ซึ่ง 
มีความสัมพันธ์ระดับต ่ าและมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  0.01  
หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใช้การจัดการความรู้ 
ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิล
ลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมเพิ่มมากขึน้ในระดับต ่า ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจัดการความรู ้ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 หมายความว่า การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้มีความสมัพนัธก์บัการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.544 ซึ่งมีความสมัพนัธ์
ระดบัปานกลางและมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใช้การจัดการความรู ้  
ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีมเพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจัดการความรู ้ดา้นกระบวนการจัดเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.01 หมายความวา่ การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการจดัเก็บและการเรยีกใช้
ความรู ้มีความสมัพันธก์ับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ์
เท่ากบั 0.734 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใช้การจัดการความรู้ 
ดา้นกระบวนการจดัเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีมเพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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การจัดการความรู ้ด้านกระบวนการถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์ความรู ้มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและ
การใชป้ระโยชนค์วามรู ้มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม โดยมีค่า  
สมัประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.693 ซึ่งมีความสมัพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใช้การจัดการความรู้ 
ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชนค์วามรู ้จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม  
เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจัดการความรู ้โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า 
การจดัการความรูโ้ดยรวม มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม โดยมี  
ค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.728 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู และมีทิศทางเดียวกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถา้บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ใชก้ารจดัการความรูโ้ดยรวม 
จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)  จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมเพิ่มมากขึน้ในระดับสงู ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่  
วางไว ้

สมมติฐานที่ 2.5 การจดัการความรู ้ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ กระบวนการแสวงหา
ความรู ้กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจัดเก็บและการเรียกใช ้และกระบวนการถ่ายโอน
และการใชป้ระโยชนค์วามรูท้ี่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ 

H0: การจัดการความรู ้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ กระบวนการแสวงหาความรู ้
กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจดัเก็บและการเรียกใช ้และกระบวนการถ่ายโอนและการใช้
ประโยชน์ความรู ้ไม่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ 

H1: การจัดการความรู ้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ กระบวนการแสวงหาความรู ้
กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจดัเก็บและการเรียกใช ้และกระบวนการถ่ายโอนและการใช้
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ประโยชนค์วามรู ้มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ  
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรทัง้สองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตาราง 58 แสดงการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรูก้ับการเป็นองคก์ารแห่ง  
การเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิด
อย่างเป็นระบบ 

 

การจดัการความรู ้

การเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรูด้า้น 

การคิดอย่างเป็นระบบ 
ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 
ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้ 0.416** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้ 0.610** 0.000 สงู เดียวกนั 

ด้านกระบวนการจัด เก็บและ 
การเรยีกใชค้วามรู ้

0.740** 0.000 สงู เดียวกนั 

ด้านกระบวนการถ่ายโอนและ 
การใชป้ระโยชนค์วามรู ้

0.672** 0.000 สงู เดียวกนั 

โดยรวม 0.751** 0.000 สงู เดียวกนั 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 58 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างการจัดการความรูก้ับการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ พบวา่ 
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การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 หมายความว่า การจัดการความรู ้ด้านกระบวนการแสวงหาความรู ้มีความสัมพันธ์กับ  
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.416 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลางและมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใช้การจัดการความรู้ 
ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องบริษัทหลกัทรพัย ์  
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึน้ในระดับปาน
กลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจัดการความรู ้ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 หมายความว่า การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้มีความสมัพนัธ์กบัการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธเ์ท่ากับ 0.610 ซึ่งมีความสมัพันธ์
ระดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใช้การจัดการความรู้ 
ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจัดการความรู ้ดา้นกระบวนการจัดเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.01 หมายความวา่ การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการจดัเก็บและการเรยีกใช้
ความรู ้มีความสมัพันธก์ับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบโดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
เท่ากบั 0.740 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใช้การจัดการความรู  ้
ดา้นกระบวนการจดัเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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การจัดการความรู ้ด้านกระบวนการถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์ความรู ้มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและ
การใช้ประโยชน์ความรู้ มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของพนักงาน  
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีค่า 
สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.672 ซึ่งมีความสัมพันธ์ระดับสูงและมีทิศทางเดียวกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใช้การจัดการความรู้ 
ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชนค์วามรู ้จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึน้
ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจัดการความรูโ้ดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า 
การจดัการความรูโ้ดยรวม มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมี  
ค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.751 ซึ่งมีความสมัพนัธ์ระดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถา้บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ใชก้ารจดัการความรูโ้ดยรวม 
จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

สมมติฐานที่ 2.6 การจดัการความรู ้ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ กระบวนการแสวงหา
ความรู ้กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจัดเก็บและการเรียกใช ้และกระบวนการถ่ายโอน
และการใชป้ระโยชนค์วามรูท้ี่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยรวม 

H0: การจัดการความรู ้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ กระบวนการแสวงหาความรู ้
กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจดัเก็บและการเรียกใช ้และกระบวนการถ่ายโอนและการใช้
ประโยชน์ความรู ้ไม่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยรวม 

H1: การจัดการความรู ้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ กระบวนการแสวงหาความรู ้
กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจดัเก็บและการเรียกใช ้และกระบวนการถ่ายโอนและการใช้
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ประโยชนค์วามรู ้มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยรวม 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ  
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรทัง้สองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตาราง 59 แสดงการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรูก้ับการเป็นองคก์ารแห่ง  
การเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยรวม 

 

การจดัการความรู ้

การเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรูโ้ดยรวม ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 
ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้ 0.399** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้ 0.717** 0.000 สงู เดียวกนั 

ด้านกระบวนการจัด เก็บและ 
การเรยีกใชค้วามรู ้

0.863** 0.000 สงูมาก เดียวกนั 

ด้านกระบวนการถ่ายโอนและ 
การใชป้ระโยชนค์วามรู ้

0.802** 0.000 สงูมาก เดียวกนั 

โดยรวม 0.862** 0.000 สงูมาก เดียวกนั 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 59 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างการจัดการความรูก้ับการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ในโดยรวม พบวา่ 

การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 หมายความว่า การจัดการความรู ้ด้านกระบวนการแสวงหาความรู ้มีความสัมพันธ์กับ  
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การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในโดยรวมโดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธเ์ท่ากับ 0.399 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า 
และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใช้การจัดการความรู้ 
ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องบริษัทหลกัทรพัย ์  
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในโดยรวมเพิ่มมากขึน้ใน ระดับต ่า ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว ้

การจัดการความรู ้ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 หมายความว่า การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้มีความสมัพนัธก์บัการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในโดยรวมโดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.717 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทาง
เดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใช้การจัดการความรู้  
ในดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิล
ลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในโดยรวมเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่
วางไว ้

การจัดการความรู ้ดา้นกระบวนการจัดเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.01 หมายความวา่ การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการจดัเก็บและการเรยีกใช้
ความรู ้มีความสมัพันธก์ับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในโดยรวม โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธเ์ท่ากับ 0.863 โดยมี
ความสัมพันธ์ระดับสูงมาก และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 
หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใช้การจัดการความรู ้  
ดา้นกระบวนการจดัเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องบริ ษัท
หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในโดยรวมเพิ่มมากขึน้ในระดับสูงมาก  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจัดการความรู ้ด้านกระบวนการถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์ความรู ้มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและ
การใชป้ระโยชนค์วามรู ้มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
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หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในโดยรวมโดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
เท่ากบั 0.802 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัสงูมาก และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใช้การจัดการความรู้ 
ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชนค์วามรู ้จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในโดยรวมเพิ่ มมากขึน้ในระดับสูงมาก 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจัดการความรู ้โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า 
การจดัการความรูโ้ดยรวมมีความสมัพันธก์ับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในโดยรวม โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
เท่ากบั 0.862 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัสงูมาก และมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถา้บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ใชก้ารจดัการความรูโ้ดยรวม 
จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)ในโดยรวมเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงูมาก ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

 
สมมติฐานที่ 3 บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรูส้ึกรบัผิดชอบ 

ระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวัล ความชัดเจน และระดับ
ความผูกพันต่อทีมงาน ที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท 
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

สมมติฐานที ่3.1 บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรูส้กึรบัผิดชอบ 
ระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวัล ความชัดเจน และระดับ
ความผูกพันต่อทีมงาน ที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท 
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน 

H0: บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรูส้กึรบัผิดชอบ ระดบัของ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวลั ความชดัเจน และระดบัความผกูพนัต่อ
ทีมงาน ไม่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน 
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H1: บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรูส้กึรบัผิดชอบ ระดบัของ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวลั ความชดัเจน และระดบัความผกูพนัต่อ
ทีมงาน ที่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ  
เพียรส์ัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรทัง้สองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตาราง 60 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์ารกับการเป็นองคก์ารแห่ง  
การเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรู ้
แห่งตน 
 

บรรยากาศองคก์าร 

การเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรู ้

ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน 
ระดบั

ความสมัพนัธ ์
ทิศทาง 

r Sig. 
ดา้นความยืดหยุน่ 0.800** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ 0.726** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 0.748** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั 0.603** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นความชดัเจน 0.760** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นระดบัความผกูพนัตอ่ทีมงาน 0.613** 0.000 สงู เดียวกนั 
โดยรวม 0.817** 0.000 สงูมาก เดียวกนั 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 60 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน พบวา่ 

บรรยากาศองค์การ ด้านความยืดหยุ่น มีค่า Sig. เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า บรรยากาศองคก์าร ดา้นความยืดหยุ่น มีความสัมพันธก์ับการเป็นองคก์ารแห่ง  
การเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรู้
แห่งตน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธ์เท่ากับ 0.800 ซึ่งมีความสมัพันธ์ระดับสูงและมีทิศทาง
เดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  มีบรรยากาศองค์การ 
ในด้านความยืดหยุ่น  จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
หมายความว่า บรรยากาศองคก์าร ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความ
รอบรูแ้ห่งตน โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.726 ซึ่งมีความสัมพันธ์ระดับสูงและมี
ทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศองค์การ 
ดา้นความรูส้ึกรบัผิดชอบ จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า บรรยากาศองคก์าร ดา้นระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 
0.748 ซึ่งมีความสัมพันธ์ระดับสูงและมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  มีบรรยากาศองค์การ  
ด้านระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน  จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องบริษัท
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หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านความรอบรูแ้ห่งตนเพิ่มมากขึน้ 
ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง 
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า บรรยากาศองค์การ ด้านความเหมาะสมของการให้รางวัล  
มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 
0.603 ซึ่งมีความสมัพันธร์ะดับสูงและมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  มีบรรยากาศองค์การ  
ด้านความเหมาะสมของการให้รางวัล  จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องบริษัท
หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านความรอบรูแ้ห่งตนเพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองค์การ ด้านความชัดเจน  มีค่า Sig. เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า บรรยากาศองคก์าร ดา้นความชัดเจน  มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่ง 
การเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรู้
แห่งตน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธ์เท่ากับ 0.760 ซึ่งมีความสมัพันธ์ระดับสูงและมีทิศทาง
เดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศองค์การ  
ด้านความชัดเจน  จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นระดบัความผูกพนัต่อทีมงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ย
กวา่ 0.01 หมายความวา่ บรรยากาศองคก์าร ดา้นระดบัความผกูพนัตอ่ทีมงาน มีความสมัพนัธก์บั 
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในด้านความรอบรู้แห่งตน โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.613 ซึ่งมี
ความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่  

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  มีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นระดับความผูกพันต่อทีมงาน จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องบริษัทหลกัทรพัย ์ 
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ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านความรอบรูแ้ห่งตนเพิ่มมากขึน้ในระดับสูง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า 
บรรยากาศองคก์ารโดยรวม มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน โดยมีค่าสมัประสิทธ์
สหสมัพันธเ์ท่ากับ 0.817 ซึ่งมีความสมัพันธร์ะดบัสงูมากและมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถา้บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีบรรยากาศองคก์ารโดยรวม 
จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนเพิ่มมากขึน้ในระดับสูงมาก ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่  
วางไว ้

สมมติฐานที ่3.2 บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรูส้กึรบัผิดชอบ 
ระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวัล ความชัดเจน และระดับ
ความผูกพันต่อทีมงาน ที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท 
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิด 

H0: บรรยากาศองค์การ ประกอบด้วย ความยืดหยุ่น ความรูส้ึกรับผิดชอบ  
ระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวัล ความชัดเจน และระดับ
ความผูกพันต่อทีมงาน ไม่มีความสมัพันธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท 
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิด 

H1: บรรยากาศองค์การ ประกอบด้วย ความยืดหยุ่น ความรูส้ึกรับผิดชอบ  
ระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวัล ความชัดเจน และระดับ
ความผูกพันต่อทีมงาน ที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท 
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ  
เพียรส์ัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรทัง้สองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 61 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ กับการเป็นองค์การ  
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมี 
แบบแผนความคิด 
 

บรรยากาศองคก์าร 

การเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรูด้า้น 

การมีแบบแผนความคิด 
ระดบั

ความสมัพนัธ ์
ทิศทาง 

r Sig. 
ดา้นความยืดหยุน่ 0.675** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ 0.665** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 0.706** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั 0.655** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นความชดัเจน 0.755** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นระดบัความผกูพนัตอ่ทีมงาน 0.611** 0.000 สงู เดียวกนั 
โดยรวม 0.786** 0.000 สงู เดียวกนั 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 61 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในดา้นการมีแบบแผนความคิด พบวา่ 

บรรยากาศองค์การ ด้านความยืดหยุ่น มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า บรรยากาศองคก์าร ดา้นความยืดหยุ่น มีความสัมพันธก์ับการเป็นองคก์ารแห่ง  
การเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีแบบ
แผนความคิด โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.675 ซึ่งมีความสัมพันธ์ระดับสูงและ 
มีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศองค์การ  
ด้านความยืดหยุ่น จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  



  174 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการมีแบบแผนความคิด เพิ่มมากขึ ้นในระดับสูง  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
หมายความว่า บรรยากาศองคก์าร ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมี
แบบแผนความคิด โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.665 ซึง่มีความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมี
ทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่  

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน ) มีบรรยากาศองค์การ 
ดา้นความรูส้ึกรบัผิดชอบ จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการมีแบบแผนความคิดเพิ่มมากขึ ้นในระดับสูง  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า บรรยากาศองค์การ ด้านระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิด โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธ์
เท่ากบั 0.706 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 หมายความวา่  

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศองค์การ  
ด้านระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องบริษัท
หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิดเพิ่มมากขึน้  
ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า บรรยากาศองค์การ ด้านความเหมาะสมของการให้รางวัล  
มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิด โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธ์
เท่ากบั 0.655 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 หมายความวา่  

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศองค์การ  
ด้านความเหมาะสมของการให้รางวัล จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องบริษัท
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หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิดเพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองค์การ ด้านความชัดเจน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า บรรยากาศองคก์าร ดา้นความชัดเจน มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่ง  
การเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมี 
แบบแผนความคิด โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.755 ซึง่มีความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมี
ทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่  

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีบ รรยากาศองค์การ  
ด้านความชัดเจน จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิดเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงูซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นระดบัความผูกพันต่อทีมงาน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ย
กวา่ 0.01 หมายความวา่ บรรยากาศองคก์าร ดา้นระดบัความผกูพนัตอ่ทีมงาน มีความสมัพนัธก์บั
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิด โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.611 ซึ่งมี
ความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่  

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นระดับความผูกพันต่อทีมงาน จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องบริษัทหลกัทรพัย ์  
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิดเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า 
บรรยากาศองคก์าร โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการมีแบบแผนความคิด โดยมีค่า  
สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.786 ซึ่งมีความสัมพันธ์ระดับสูงและมีทิศทางเดียวกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถา้บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีบรรยากาศองคก์ารโดยรวม 
จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)ในดา้นการมีแบบแผนความคิดเพิ่มมากขึ ้นในระดับสูง ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐาน 
ที่วางไว ้



  176 

สมมติฐานที ่3.3 บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรูส้กึรบัผิดชอบ 
ระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวัล ความชัดเจน และระดับ
ความผูกพันต่อทีมงาน ที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท 
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั 

H0: บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรูส้กึรบัผิดชอบ ระดบัของ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวลั ความชดัเจน และระดบัความผกูพนัต่อ
ทีมงาน ไม่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั 

H1: บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรูส้กึรบัผิดชอบ ระดบัของ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวลั ความชดัเจน และระดบัความผกูพนัต่อ
ทีมงาน ที่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ  
เพียรส์ัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรทัง้สองตวั ถ้ามีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 62 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์าร กับการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมี  
วิสยัทศันร์ว่มกนั 

 

บรรยากาศองคก์าร 

การเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรู ้

ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั 
ระดบั

ความสมัพนัธ ์
ทิศทาง 

r Sig. 
ดา้นความยืดหยุน่ 0.508** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ 0.500** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 0.590** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั 0.642** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นความชดัเจน 0.664** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นระดบัความผกูพนัตอ่ทีมงาน 0.466** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
โดยรวม 0.657** 0.000 สงู เดียวกนั 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 62 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั พบวา่ 

บรรยากาศองค์การ ด้านความยืดหยุ่น มีค่า Sig. เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า บรรยากาศองค์การ ด้านความยืดหยุ่น มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การ 
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  ในดา้นการมี
วิสยัทศันร์ว่มกนั โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.508 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง
และมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  มีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นความยืดหยุ่น จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
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(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทัศนร์่วมกันเพิ่มมากขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
หมายความว่า บรรยากาศองคก์าร ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมี
วิสยัทศันร์ว่มกนั โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.500 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง 
และมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่  

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นความรูส้ึกรบัผิดชอบ จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนัเพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า บรรยากาศองค์การ ด้านระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมีวิสัยทัศนร์่วมกัน โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
เท่ากบั 0.590 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 หมายความวา่  

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  มีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเพิ่มมากขึน้ 
ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า บรรยากาศองค์การ ด้านความเหมาะสมของการให้รางวัล  มี
ความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของพนั กงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมีวิสัยทัศนร์่วมกัน โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
เท่ากบั 0.642 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 หมายความวา่  

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัท



  179 

หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเพิ่มมากขึน้ 
ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองค์การ ด้านความชัดเจน  มีค่า Sig. เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า บรรยากาศองคก์าร ดา้นความชัดเจน  มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่ง 
การเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ในดา้นการมี
วิสยัทศันร์ว่มกนั โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากับ 0.664 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมี
ทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่  

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  มีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นความชัดเจน จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนัเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นระดบัความผูกพนัต่อทีมงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ย
กวา่ 0.01 หมายความวา่ บรรยากาศองคก์าร ดา้นระดบัความผกูพนัตอ่ทีมงาน มีความสมัพนัธก์บั 
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.466 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลางและมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  มีบรรยากาศองค์การ 
ดา้นระดับความผูกพันต่อทีมงาน จะท าให้การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเพิ่มมากขึน้ 
ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า 
บรรยากาศองคก์ารโดยรวม มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั โดยมีค่าสมัประ
สิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากับ 0.657 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถา้บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีบรรยากาศองคก์ารโดยรวม 
จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนัเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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สมมติฐานที ่3.4 บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรูส้กึรบัผิดชอบ 
ระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวัล ความชัดเจน และระดับ
ความผูกพันต่อทีมงาน ที่ มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท 
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั 

H0: บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรูส้กึรบัผิดชอบ ระดบัของ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวลั ความชดัเจน และระดบัความผกูพนัต่อ
ทีมงาน ไม่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั 

H1: บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรูส้กึรบัผิดชอบ ระดบัของ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวลั ความชดัเจน และระดบัความผกูพนัต่อ
ทีมงาน ที่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ 
เพียรส์ัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรทัง้สองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 63 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์าร กับการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรียนรู ้
รว่มกนัเป็นทีม 

 

บรรยากาศองคก์าร 

การเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรูด้า้น 

การเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม 
ระดบั

ความสมัพนัธ ์
ทิศทาง 

r Sig. 
ดา้นความยืดหยุน่ 0.709** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ 0.735** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 0.783** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั 0.639** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นความชดัเจน 0.772** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นระดบัความผกูพนัตอ่ทีมงาน 0.693** 0.000 สงู เดียวกนั 
โดยรวม 0.833** 0.000 สงูมาก เดียวกนั 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 63 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม พบว่าบรรยากาศองคก์าร ดา้นความยืดหยุ่น มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.01 หมายความว่า บรรยากาศองคก์าร ดา้นความยืดหยุ่น มีความสมัพนัธก์บั
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.709 ซึ่งมี
ความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นความยืดหยุ่น จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการเรียนรู ้ร่วมกันเป็นทีมเพิ่มมากขึ ้นในระดับสูง  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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บรรยากาศองคก์าร ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
หมายความว่า บรรยากาศองคก์าร ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้าน  
การเรยีนรูร้ว่มกนัเป็นทีม โดยมีคา่สมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.735 ซึง่มีความสมัพนัธร์ะดบัสงู
และมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นความรูส้ึกรบัผิดชอบ จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมเพิ่มมากขึน้ในระดับสูง  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า บรรยากาศองค์การ ด้านระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ์
เท่ากบั 0.783 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมเพิ่มมากขึน้  
ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า บรรยากาศองค์การ ด้านความเหมาะสมของการให้รางวัล  
มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ์
เท่ากบั 0.639 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีมเพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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บรรยากาศองค์การ ด้านความชัดเจน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า บรรยากาศองคก์าร ดา้นความชัดเจน มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่ง  
การเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรียนรู ้
ร่วมกันเป็นทีม โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.772 ซึ่งมีความสมัพันธ์ระดับสูงและมี
ทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่  

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศองค์กา ร 
ดา้นความชัดเจน จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการเรียนรู ้ร่วมกันเป็นทีมเพิ่มมากขึ ้นในระดับสูง  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นระดบัความผูกพันต่อทีมงาน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ย
กวา่ 0.01 หมายความวา่ บรรยากาศองคก์าร ดา้นระดบัความผกูพนัตอ่ทีมงาน มีความสมัพนัธก์บั
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.698 ซึ่งมี
ความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นระดับความผูกพันต่อทีมงาน จะท าให้การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีมเพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า 
บรรยากาศองคก์ารโดยรวม มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม โดยมีค่า  
สมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.833 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัสงูมากและมีทิศทางเดียวกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่  

ถา้บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีบรรยากาศองคก์ารโดยรวม 
จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีมเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงูมาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่วางไว ้
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สมมติฐานที ่3.5 บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรูส้กึรบัผิดชอบ 
ระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวัล ความชัดเจน และระดับ
ความผูกพันต่อทีมงาน ที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท 
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ 

H0: บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรูส้กึรบัผิดชอบ ระดบัของ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวลั ความชดัเจน และระดบัความผกูพนัต่อ
ทีมงาน ไม่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ 

H1: บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรูส้กึรบัผิดชอบ ระดบัของ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวลั ความชดัเจน และระดบัความผกูพนัต่อ
ทีมงาน ที่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ 
เพียรส์ัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรทัง้สองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 64 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์าร กับการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิด
อย่างเป็นระบบ 

 

บรรยากาศองคก์าร 

การเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรู ้

ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน 
ระดบั

ความสมัพนัธ ์
ทิศทาง 

r Sig. 
ดา้นความยืดหยุน่ 0.752** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ 0.657** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 0.740** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั 0.648** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นความชดัเจน 0.812** 0.000 สงูมาก เดียวกนั 
ดา้นระดบัความผกูพนัตอ่ทีมงาน 0.639** 0.000 สงู เดียวกนั 
โดยรวม 0.820** 0.000 สงูมาก เดียวกนั 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 64 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ พบวา่ 

บรรยากาศองค์การ ด้านความยืดหยุ่น มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า บรรยากาศองคก์าร ดา้นความยืดหยุ่น มีความสัมพันธก์ับการเป็นองคก์ารแห่ง  
การเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิด
อย่างเป็นระบบ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.752 ซึ่งมีความสัมพันธ์ระดับสูงและ 
มีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นความยืดหยุ่น จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
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(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
หมายความว่า บรรยากาศองคก์าร ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิด
อย่างเป็นระบบ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.657 ซึ่งมีความสัมพันธ์ระดับสูงและ 
มีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่  

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นความรูส้ึกรบัผิดชอบ จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการคิดอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึน้ในระดับสูง  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นระดับของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า บรรยากาศองค์การ ด้านระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
เท่ากบั 0.740 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 หมายความวา่  

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  มีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า บรรยากาศองค์การ ด้านความเหมาะสมของการให้รางวัล  มี
ความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
เท่ากบั 0.649 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 หมายความวา่  

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  มีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัท
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หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองค์การ ด้านความชัดเจน  มีค่า Sig. เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า บรรยากาศองค์การ ด้านความชัดเจน  มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การ 
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิด
อย่างเป็นระบบ โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.812 ซึง่มีความสมัพนัธร์ะดบัสงูมากและ
มีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  มีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นความชัดเจน จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการคิดอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึน้ในระดับสูงมาก  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นระดบัความผูกพนัต่อทีมงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ย
กวา่ 0.01 หมายความวา่ บรรยากาศองคก์าร ดา้นระดบัความผกูพนัตอ่ทีมงาน มีความสมัพนัธก์บั 
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.639 ซึ่งมี
ความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่  

ถา้บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศองคก์าร ดา้น
ระดับความผูกพันต่อทีมงาน จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัสงูซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

สมมติฐานที ่3.6 บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรูส้กึรบัผิดชอบ 
ระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวัล ความชัดเจน และระดับ
ความผูกพันต่อทีมงาน ที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท 
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยรวม 

H0: บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรูส้กึรบัผิดชอบ ระดบัของ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวลั ความชดัเจน และระดบัความผกูพนัต่อ
ทีมงาน ไม่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยรวม 
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H1: บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรูส้กึรบัผิดชอบ ระดบัของ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวลั ความชดัเจน และระดบัความผกูพนัต่อ
ทีมงาน ที่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยรวม 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ  
เพียรส์ัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรทัง้สองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตาราง 65 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์าร กับการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยรวม 

 

บรรยากาศองคก์าร 
การเป็นองคก์าร 

แห่งการเรียนรูโ้ดยรวม 
ระดบั

ความสมัพนัธ ์
ทิศทาง 

r Sig. 
ดา้นความยืดหยุน่ 0.765** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ 0.729** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 0.796** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั 0.719** 0.000 สงู เดียวกนั 
ดา้นความชดัเจน 0.843** 0.000 สงูมาก เดียวกนั 
ดา้นระดบัความผกูพนัตอ่ทีมงาน 0.672** 0.000 สงู เดียวกนั 
โดยรวม 0.874** 0.000 สงูมาก เดียวกนั 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 65 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในโดยรวม พบวา่ 
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บรรยากาศองค์การ ด้านความยืดหยุ่น มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า บรรยากาศองคก์าร ดา้นความยืดหยุ่น มีความสัมพันธก์ับการเป็นองคก์ารแห่ง 
การเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในโดยรวม โดยมี
ค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.765 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นความยืดหยุ่น จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในโดยรวมเพิ่มมากขึน้ในระดับสงู ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐ านที่ 
วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
หมายความว่า บรรยากาศองคก์าร ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใน โดยรวม 
โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.729 ซึ่งมีความสมัพันธร์ะดับสูงและมีทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่  

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นความรูส้ึกรบัผิดชอบ จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในโดยรวมเพิ่มมากขึน้ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า บรรยากาศองค์การ ด้านระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) ในโดยรวม โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.796 ซึง่มีความสมัพนัธ์
ระดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในโดยรวมเพิ่มมากขึ ้นในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า บรรยากาศองค์การ ด้านความเหมาะสมของการให้รางวัล  
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มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของพนักงานบริษั ทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในโดยรวมโดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.719 ซึ่งมี
ความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศองค์การ 
ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในโดยรวมเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองค์การ ด้านความชัดเจน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า บรรยากาศองคก์าร ดา้นความชดัเจน มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในโดยรวม โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.843 ซึ่งมีความสัมพันธ์ระดับสูงมากและมีทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นความชัดเจน จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในโดยรวมเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงูมาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์ารดา้นระดบัความผกูพนัตอ่ทีมงานมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่นอ้ยกวา่ 
0.01 หมายความว่า บรรยากาศองคก์าร ดา้นระดับความผูกพันต่อทีมงาน มีความสัมพันธ์กับ  
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในโดยรวม โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธเ์ท่ากับ 0.672 ซึ่งมีความสมัพันธร์ะดับสูง
และมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นระดับความผูกพันต่อทีมงาน จะท าให้การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในโดยรวมเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า 
บรรยากาศองคก์ารโดยรวม มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในโดยรวม โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์



  191 

เท่ากับ 0.874 ซึ่งมีความสมัพันธร์ะดบัสูงมากและมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 หมายความวา่ 

ถา้บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีบรรยากาศองคก์ารโดยรวม 
จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในโดยรวมเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงูมาก ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้  
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3. สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 
ตาราง 66 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิีใ่ช้ 

สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่มีปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ ระดบัต าแหน่งงาน รายไดต้่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน แตกต่างกนั มีผลต่อ

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) แตกต่างกนั 

1.1 พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีผลต่อการ

เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท

หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) แตกต่างกนั 

  

- ดา้นความรอบรูแ้ห่งตน ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

Independent 

Sample t-test 

- ดา้นการมีแบบแผนความคิด สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

Independent 

Sample t-test 

- ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

Independent 

Sample t-test 

- ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

Independent 

Sample t-test 

- ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

Independent 

Sample t-test 
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ตาราง 66 (ต่อ) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิีใ่ช้ 

1.2 พนักงานที่ มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อ 
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงาน
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) แตกต่างกนั 

  

- ดา้นความรอบรูแ้ห่งตน สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

- ดา้นการมีแบบแผนความคิด สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

- ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

- ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

- ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

1.3 พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
มีผลต่ อการเป็นองค์การแห่ งการเรียน รู  ้
ของพนั ก งานบ ริ ษั ท หลักท รัพ ย์  ฟิ ล ลิ ป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

  

- ดา้นความรอบรูแ้ห่งตน ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

- ดา้นการมีแบบแผนความคิด ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

- ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 
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ตาราง 66 (ต่อ) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิีใ่ช้ 

- ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

- ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

1.4 พนกังานท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั มีผลต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงาน
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) แตกต่างกนั 

  

- ดา้นความรอบรูแ้ห่งตน ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

- ดา้นการมีแบบแผนความคิด ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

- ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

- ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

- ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 
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ตาราง 66 (ต่อ) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิีใ่ช้ 

1.5 พนักงานที่มีระดับต าแหน่งงานแตกต่างกัน 
มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของ
พนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

  

- ดา้นความรอบรูแ้ห่งตน ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

- ดา้นการมีแบบแผนความคิด สอดคลอ้งกบั 
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

- ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

- ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม สอดคลอ้งกบั 
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

- ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ สอดคลอ้งกบั 
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

1.6 พนักงานที่ มี รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  
มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของ
พนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

  

- ดา้นความรอบรูแ้ห่งตน สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

- ดา้นการมีแบบแผนความคิด สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

- ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

 
 



  196 

ตาราง 66 (ต่อ) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิีใ่ช้ 

- ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

- ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

1.7 พนักงานที่ มี ระยะ เวลาในการท างาน
แตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

  

- ดา้นความรอบรูแ้ห่งตน สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

- ดา้นการมีแบบแผนความคิด สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

- ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

- ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 

- ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One-way ANOVA 
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ตาราง 66 (ต่อ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติท่ีใช ้

สมมติฐานที่ 2 การจัดการความรู ้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ กระบวนการแสวงหาความรู ้
กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจดัเก็บและการเรียกใช ้และกระบวนการถ่ายโอนและการใช้
ประโยชนค์วามรูท้ี่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2.1 การจดัการความรู ้ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน 
คือ กระบวนการแสวงหาความรู ้กระบวนการ
สร้างความรู้ กระบวนการจัดเก็บและการ
เรียกใช ้และกระบวนการถ่ายโอนและการใช้
ประโยชนค์วามรูท้ี่มีความสัมพันธ์กับการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป  (ประเทศไทย)  จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน 

  

- ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้ สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

Pearson Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

- ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้ สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นกระบวนการจดัเก็บและการเรียกใช ้
  ความรู ้

สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใช ้
  ประโยชนค์วามรู ้

สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 69 (ต่อ) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิีใ่ช้ 

2.2 การจัดการความรู ้ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน 
คือ กระบวนการแสวงหาความรู ้กระบวนการ
สรา้งความรู ้กระบวนการจดัเก็บและการเรียกใช ้
และกระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชน์
ความรูท้ี่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการมี
แบบแผนความคิด 

  

- ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้ สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

Pearson Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

- ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้ สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นกระบวนการจดัเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้ สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใช ้
  ประโยชนค์วามรู ้

สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 66 (ต่อ) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิีใ่ช้ 

2.3 การจดัการความรู ้ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน 
คือ กระบวนการแสวงหาความรู ้กระบวนการ
สร้างความรู้ กระบวนการจัดเก็บและการ
เรียกใช้ และกระบวนการถ่ายโอนและการใช้
ประโยชนค์วามรู ้ที่มีความสมัพันธก์ับการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู ้ของพนักงานบริษัท
หลักทรัพย์  ฟิ ลลิป  (ประเทศไทย)  จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั 

  

- ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้ สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

Pearson Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

- ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้ สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นกระบวนการจดัเก็บและการเรียกใช ้
  ความรู ้

สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใช ้
  ประโยชนค์วามรู ้

สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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2.4 การจดัการความรู ้ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน 
คือ กระบวนการแสวงหาความรู ้กระบวนการ
สร้างความรู้ กระบวนการจัดเก็บและการ
เรียกใช้ และกระบวนการถ่ายโอนและการใช้
ประโยชนค์วามรูท้ี่มีความสัมพันธ์กับการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู ้ของพนักงานบริษัท
หลักท รัพ ย์  ฟิ ลลิป  (ป ระ เทศไทย ) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการเรยีนรูร้ว่มกนัเป็นทีม 

  

- ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
Pearson Product 

Moment Correlation 

Coefficient 

- ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นกระบวนการจดัเก็บและการเรียกใช้

ความรู ้

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 - ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใช ้

  ประโยชนค์วามรู ้

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
Pearson Product 

Moment Correlation 

Coefficient 
- โดยรวม สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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2.5 การจดัการความรู ้ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน 

คือ กระบวนการแสวงหาความรู ้กระบวนการ

ส ร้า งค ว าม รู้  ก ระบ วน ก า รจั ด เก็ บ แ ล ะ 

การเรียกใช้ และกระบวนการถ่ายโอนและ 

การใชป้ระโยชนค์วามรูท้ี่มีความสมัพนัธก์บัการ

เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท

หลักท รัพ ย์  ฟิ ลลิป  (ป ระ เทศไทย ) จ ากัด 

(มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ 

  

- ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

Pearson Product 

Moment Correlation 

Coefficient 

- ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นกระบวนการจดัเก็บและการเรียกใช้

ความรู ้

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใช ้

  ประโยชนค์วามรู ้

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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2.6 การจัดการความรู ้ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน 
คือ กระบวนการแสวงหาความรู ้กระบวนการ
สรา้งความรู ้กระบวนการจดัเก็บและการเรียกใช ้
และกระบวนการถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์
ความรูท้ี่มีความสมัพันธก์ับการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในโดยรวม 

  

- ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้ สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

Pearson product 
moment correlation 

coefficient 

- ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้ สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นกระบวนการจดัเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้ สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใช ้
  ประโยชนค์วามรู ้

สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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สมมติฐานที่ 3 บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรบัผิดชอบ ระดับของ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวลั ความชดัเจน และระดบัความผกูพนัต่อ
ทีมงาน  มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

3.1 บรรยากาศองค์ก าร ป ระกอบด้วย  
ความยืดหยุ่น ความรับผิดชอบ ระดับของ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ความเหมาะสมของ
การให้รางวัล  ความชัด เจน  และระดับ 
ความผูกพันต่อทีมงาน มีความสัมพันธ์กับ 
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงาน
บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน 

  

- ดา้นความยืดหยุ่น สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

Pearson Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

- ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นความชดัเจน สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นระดบัความผกูพนัตอ่ทีมงาน สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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3.2 บ รรย ากาศองค์ก าร  ป ระกอบด้วย  
ความยืดหยุ่น ความรับผิดชอบ ระดับของ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ความเหมาะสมของ
การให้ รางวัล  ค วามชัด เจน  และระดับ 
ความผูกพันต่อทีมงาน มีความสัมพันธ์กับ 
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงาน
บรษัิท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิด 

  

- ดา้นความยืดหยุ่น สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

Pearson Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

- ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นความชดัเจน สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นระดบัความผกูพนัตอ่ทีมงาน สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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3.3 บรรยากาศองค์การ ป ระกอบด้วย  
ความยืดหยุ่น ความรบัผิดชอบ ระดับของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสม
ของการให้รางวัล ความชัดเจน และระดับ 
ความผูกพันต่อทีมงาน มีความสัมพันธ์กับ 
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังาน
บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) ในด้านการมีวิสัยทัศน์
รว่มกนั 

  

- ดา้นความยืดหยุ่น สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

Pearson Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

- ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นความชดัเจน สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นระดบัความผกูพนัตอ่ทีมงาน สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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3.4 บรรยากาศองค์การ ป ระกอบด้วย  
ความยืดหยุ่น ความรบัผิดชอบ ระดับของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสม
ของการให้รางวัล ความชัดเจน และระดับ 
ความผูกพันต่อทีมงาน มีความสัมพันธ์กับ 
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังาน
บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) ในด้านการเรียนรูร้่วมกัน
เป็นทีม 

  

- ดา้นความยืดหยุ่น สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

Pearson Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

- ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นความชดัเจน สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นระดบัความผกูพนัตอ่ทีมงาน สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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3.5 บรรยากาศองค์การ ป ระกอบด้วย  
ความยืดหยุ่น ความรบัผิดชอบ ระดับของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสม
ของการให้รางวัล ความชัดเจน และระดับ 
ความผูกพันต่อทีมงาน มีความสัมพันธ์กับ 
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังาน
บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) ในด้านการคิดอย่างเป็น
ระบบ 

  

- ดา้นความยืดหยุ่น สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

Pearson Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

- ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นความชดัเจน สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นระดบัความผกูพนัตอ่ทีมงาน สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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3.6 บรรยากาศองค์การ ป ระกอบด้วย  
ความยืดหยุ่น ความรบัผิดชอบ ระดับของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสม
ของการให้รางวัล ความชัดเจน และระดับ 
ความผูกพันต่อทีมงาน มีความสัมพันธ์กับ 
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังาน
บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) โดยรวม 

  

- ดา้นความยืดหยุ่น สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

Pearson Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

- ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นความชดัเจน สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นระดบัความผกูพนัตอ่ทีมงาน สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้



 

บทที ่5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อมเสนอแนะ 

วิจัยนีมุ้่งศึกษาเรื่อง การจัดการความรูแ้ละบรรยากาศองคก์ารที่มีความสัมพันธ์ต่อ  
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)  จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงาน อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการท างานที่ มีผลต่อการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ควบคู่ไปกับการจัดการความรูแ้ละบรรยากาศองคก์ารที่มีความสมัพันธก์ับการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ทั้งนีเ้พื่อเป็น
ประโยชนต์่อผูบ้รหิาร ซึง่ผูบ้รหิารสามารถน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการวิจยัมาใชพ้ฒันากบัการบรหิารงาน
ฝ่ายทรพัยากรบคุคลเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อการบรหิารงาน รวมถึงบรหิารพนกังานในองคก์าร 
และผูบ้ริหารยงัสามารถน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการวิจยัมาเป็นขอ้มลูส าคญัที่สามารถใชป้ระกอบการ
ตัดสินใจ การพิ จารณารูปแบบการด าเนินงาน ก าหนดแบบแผนกลยุทธ์ขององค์การ  
เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุต่อไปในอนาคต 
 

1. สังเขปการวิจัย 

1.1 ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อทราบถึงลกัษณะสว่นบคุคลของพนกังาน อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 

สถานภาพ ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการท างานที่แตกต่างกัน มีผลต่อ  
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ แตกต่างกนั 

2 เพื่อศึกษาการจัดการความรูใ้นองคก์ารที่มีความสมัพนัธก์ับการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

3. เพื่อศึกษาบรรยากาศองคก์ารที่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
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1.2 สมมตฐิานในการวิจยั 
1. พนักงานที่มีปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ ระดบัต าแหน่งงาน รายไดต้่อเดือน และระยะเวลาในการท างานที่แตกต่างกนัที่มีผลต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) แตกต่างกนั ส านกังานใหญ่ 

2. การจัดการความรู ้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ กระบวนการแสวงหาความรู ้
กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจดัเก็บและการเรียกใช ้และกระบวนการถ่ายโอนและการใช้
ประโยชนค์วามรูท้ี่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

3. บรรยากาศองค์การ ประกอบด้วย ความยืดหยุ่น ความรบัผิดชอบ ระดับของ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวลั ความชดัเจน และระดบัความผกูพนัต่อ
ทีมงาน ที่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

2. สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจยัเรื่อง การจดัการความรูแ้ละบรรยากาศองคก์ารที่มีความสมัพนัธต์่อการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
สามารถสรุปผลไดด้งันี ้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบง่ผลวิเคราะหอ์อกเป็น 5 ตอน ดงันี ้

 
ตอนที ่1 ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 133 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
51.75 รองลงมา คือ เพศหญิง จ านวน 124 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.25 ตามล าดบั 

อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
45.53 รองลงมา คือ อาย ุ31-40 ปี จ านวน 94 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.58 อาย ุ41-50 ปี จ านวน 32 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.45 และอาย ุ51 ปีขึน้ไป จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.45 ตามล าดบั 
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ระดับการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่อยู่ในระดบัปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 
จ านวน 165 คน คิดเป็นรอ้ยละ 64.20 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 76 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 29.57 และต ่ากวา่ระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.23 ตามล าดบั 

สถานภาพ  ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 185 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 71.98 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน จ านวน 64 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
24.90 และสถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ  านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.11 ตามล าดบั 

ระดับต าแหน่งงาน ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานระดบัปฏิบตัิการ 
จ านวน 173 คน คิดเป็นรอ้ยละ 67.32 รองลงมา คือ ต าแหน่งงานระดับจัดการ จ านวน 75 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 29.13 และต าแหน่งงานระดับบังคับบัญชา จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.50 
ตามล าดบั 

รายได้ต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือน 35,001 - 45,000 
บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.46 รองลงมา คือ รายไดต้่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท 
จ านวน 62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.12 รายได้ต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท จ านวน 53 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 20.62 รายไดต้่อเดือน 55,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 37 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.40 
รายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท จ านวน 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.17 และรายได้
ต่อเดือน 45,001 -  55,000 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.23 ตามล าดบั 

ระยะเวลาในการท างาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างาน  
4 - 6 ปี จ านวน 95 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.96 รองลงมาคือ ระยะเวลาในการท างาน 1 - 3 ปี 
จ านวน 80 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.13 ระยะเวลาในการท างาน 7 - 10 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 15.56 ระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.28 และ
ระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่ 1 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.06 ตามล าดบั 

 
ตอนที ่2 ขอ้มลูเก่ียวกบัการจดัการความรู ้

การวิเคราะหก์ารจัดการความรู้โดยรวม พนกังานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า พนกังานมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับดีทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใช้
ประโยชน์ความรู ้ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้และด้านกระบวนการจัดเก็บและการเรียกใช้
ความรู ้โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.17 3.87 3.77 และ 3.75 ตามล าดบั 



  212 

ด้านกระบวนการแสวงหาความ รู้ โดยรวมพนักงานที่ ตอบแบบสอบถามมี 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมี 
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ ขอ้มีการแสวงหาความรูท้ี่จ  าเป็นต่อการปฏิบตัิงานอยู่เสมอ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ ขอ้กระตือรือรน้ที่จะ
แสวงหาความรูใ้หม่ ๆ จากการเขา้ร่วมอบรมภายในองคก์าร ขอ้มีการพยายามเรียนรูส้ิ่งต่าง ๆ  
ให้มากขึน้ เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ขอ้มีการน าความรูท้ี่ไดร้บัจากการเข้า
ประชมุ หรืออบรม มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงาน และขอ้ผูบ้งัคบับญัชามีการสง่เสรมิใหพ้นกังาน
แสวงหาความรูไ้ดอ้ย่างเต็มที่ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.18 4.18 4.17 และ 4.06 ตามล าดบั 

ด้ านกระบวนการส ร้างความ รู้  โดยรวมพนัก งานที่ ตอบแบบสอบถาม มี 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมี 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้บริษัทมีการสนับสนุนและส่งเสริมพนักงานใหส้รา้ง
ความรูใ้หม่ ๆ จากการร่วมท ากิจกรรม หรือฝึกอบรม รวมถึงการทดลองปฏิบัติในสิ่งใหม่ ๆ  
ขอ้เพื่อนรว่มงานของท่านมีส่วนรว่มในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ๆ ใหแ้ก่องคก์าร ขอ้พนกังานหรือ
สมาชิกภายในแผนกของท่าน สามารถใชค้วามรูจ้ากประสบการณ์มาพัฒนาวิธีการท างานใหมี้
ประสิทธิภาพมากขึน้ ขอ้คิดว่าบรษัิทมีการก าหนดขัน้ตอนในการสรา้งความรูอ้ย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพสูง และขอ้คิดว่าบริษัทมีการสรา้งความรูใ้หม่โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 3.81 3.77 3.75 และ 3.61 ตามล าดบั 

ด้านกระบวนการจัดเก็บและการเรียกใช้ความรู้ โดยรวมพนักงานที่ ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.75 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ในแผนกของท่านมีการน าความรูท้ี่คน้ควา้
จากอินเตอรเ์น็ตมาใชป้ระโยชน ์ขอ้บริษัทมีการก าหนดบุคคลที่รบัผิดชอบในการจัดเก็บความรู้
โดยเฉพาะ ข้อบริษัทมีการเก็บรวบรวมความรูท้ี่ เกิดขึน้มาใหม่อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ทันต่อ
เหตกุารณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ขอ้บริษัทมีการจดัเก็บขอ้มลูอย่างเป็นระบบและง่ายต่อ
การน ามาใชง้านเมื่อจ าเป็น  และขอ้บรษัิทมีการจ าแนกขอ้มลูออกเป็นหมวดหมู่/ประเภทของขอ้มลู
ไวอ้ย่างชดัเจน โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.95 3.77 3.74 3.71 และ 3.61 ตามล าดบั 

กระบวนการถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์ความรู้ โดยรวมพนักงานที่ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้คิดว่าตนเองและเพื่อนร่วมงานในแผนก
สามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานไดด้ี ขอ้เพื่อนรว่มงานในแผนกของท่านสามารถ
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น าความรูท้ี่ไดศ้ึกษาคน้ควา้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น อินเตอรเ์น็ต (Internet), อินทราเน็ต (Intranet) 
มาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ขอ้พนกังานในองคก์ารสามารถใชค้วามรูพ้ฒันางานที่รบัผิดชอบไดด้ียิ่งขึน้ 
ข้อพนักงานในแต่ละแผนกมีการถ่ายโอนความรู้ที่ ได้มาซึ่ งกันและกัน  และข้อบริษัทมี  
การสลบัเปลี่ยนหมนุเวียนการท างานเพื่อใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนองคค์วามรูร้ะหว่างกนัและกนั โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 3.93 3.91 3.80 และ 3.61 ตามล าดบั 

 
ตอนที ่3 ขอ้มลูเก่ียวกบับรรยากาศองคก์าร  

บรรยากาศองคก์ารโดยรวม พนักงานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่ออยู่ 
ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ 
ในระดับดีทุกด้าน ได้แก่  ด้านระดับความผูกพันต่อทีมงาน ด้านความรู้สึกรับผิดชอบ  
ดา้นความยืดหยุ่น ดา้นระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดา้นความชัดเจน และด้านความ
เหมาะสมของการใหร้างวลั โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.06 4.00 3.91 3.77 3.69 และ 3.51 ตามล าดบั 

ด้านความยืดหยุ่น พนักงานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทกุขอ้ 
ไดแ้ก่ ขอ้สามารถแกปั้ญหาและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณโ์ดยใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาช่วย
ในการปฏิบัติงาน ข้อบริษัทสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ขอ้บริษัทมีการสนบัสนนุใหมี้การน าแนวคิดใหม่ หรือวิธีการใหม่ ๆ มาปรบัใช้
ในการท างาน รวมถึงปรับใช้ภายในองค์การ ข้อในบริษัทของท่านมีการกระจายอ านาจใน  
การตัดสินใจทางการบริหารจากระดับบนลงมาระดับล่าง และข้อบริษัทสามารถยอมรับ 
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ไดจ้ากการท างานนอกเหนือจากที่ไดท้  าการประเมินไว ้โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.05 4.00 3.88 3.82 และ 3.82 ตามล าดบั  

ด้านความรู้สึกรับผิดชอบ พนักงานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน 
ระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้คิดว่าความรบัผิดชอบในการท างานของตนเองเป็นสิ่งที่มีประโยชนต์่อองคก์าร 
ขอ้คิดว่าความรบัผิดชอบเป็นสิ่งส  าคญัอย่างยิ่งในการปฏิบตัิงานภายในองคก์าร ขอ้รูส้ึกว่างานที่
รบัผิดชอบอยู่ในปัจจุบันตรงกับความสามารถและความถนัดของตน ข้อบริษัทสนับสนุนให้
พนักงานเห็นคุณค่าของการปฏิบตัิงานในส่วนที่ตนรบัผิดชอบ และขอ้ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย
งานใหร้บัผิดชอบตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัต าแหน่งหนา้ที่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 
4.18 3.94 3.87 และ 3.81 ตามล าดบั 
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ด้านระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน พนักงานที่ตอบแบบสอบถามมี 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมี 
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทกุขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้หากเกิดปัญหาความล่าชา้หรืองานสะดดุท่านสามารถ
ตรวจสอบความชัดเจนได้เลยว่ามีปัญหาในขั้นตอนใด ข้อบริษัทมีการก าหนดมาตรฐาน  
การปฏิบตัิงานไวอ้ย่างชัดเจน ขอ้บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (KPI) และน าผลนัน้มา
วางแผนเพื่อท าการปรบัปรุงหรือก าหนดทิศทางการท างานอย่างต่อเนื่อง ขอ้บริษัทมีการก าหนด
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และขัน้ตอนการปฏิบตัิงานแก่บคุลากรไวอ้ย่างชดัเจน และขอ้ปรมิาณงานที่
ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบอยู่ในระดบัที่เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 3.79 3.77 3.75 
และ 3.67 ตามล าดบั  

ความเหมาะสมของการให้รางวัล พนกังานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี 4 ขอ้ และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้บริษัทมีการพิจารณาความดีความชอบ 
หรือจ่ายค่าตอบแทนแก่พนกังานที่ท  างานไดบ้รรลเุป้าหมายขององคก์าร ขอ้คิดว่าผูบ้งัคบับญัชา
ประเมินผลการท างานของท่านอย่างตรงไปตรงมาและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบรษัิท ขอ้คิดว่า
พนกังานทกุคนไดร้บัผลตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน และขอ้คิดวา่บรษัิทมีระบบการใหร้างวลัที่
ยุติธรรมต่อทุกคนในองคก์าร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 3.62 3.45 และ 3.44 ตามล าดับ และ
พนกังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ขอ้มีความรูส้กึวา่องคก์ารมีการใหร้างวลัอย่าง
เหมาะสม  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.39 

ความชัดเจน พนกังานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.69 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกขอ้ ไดแ้ก่  
ขอ้บรษัิทมีการก าหนดขอบเขตของงานในแต่ละดา้นไวอ้ย่างชดัเจน ขอ้ภายในองคก์ารของท่านได้
มีการตั้งมาตรฐานในการท างานไวอ้ย่างเหมาะสม ขอ้การมอบหมายงานของผูบ้ังคับบัญชามี
ความชดัเจน ขอ้บรษัิทมีนโยบายชดัเจนในดา้นการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังาน และ
ขอ้บริษัทไดก้ าหนด กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัไวอ้ย่างชัดเจน ไม่คลมุเครือ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.73 3.71 3.68 3.68 และ 3.64 ตามล าดบั 

ระดับความผูกพันต่อทีมงาน พนักงานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ดีทกุขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนรว่มงาน ขอ้ไดร้บัค าแนะน า หรือความช่วยเหลือจาก
เพื่อนรว่มงานเม่ือเกิดปัญหา ขอ้ความสมัพนัธข์องท่านกบัเพื่อนรว่มงานเป็นไปดว้ยดี ขอ้บริษัทมี
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การสนบัสนุนใหพ้นักงานมีการท างานร่วมกนัเป็นทีม และขอ้บริษัทมีแนวทางในการจูงใจเพื่อให้
พนกังานยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความรูก้บัเพื่อนรว่มงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 4.15 4.09 4.05 
และ 3.86 ตามล าดบั 

 
ตอนที ่4 ขอ้มลูเก่ียวกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้ 

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวม พนักงานที่ตอบแบบสอบถามมี 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.77 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า พนักงานมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม ดา้นความรอบรูแ้ห่งตน 
ดา้นการมีแบบแผนความคิด ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ และดา้นการมีวิสยัทศันร์่วมกัน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 3.82 3.79 3.78 และ 3.55 ตามล าดบั 

ความรอบรู้แห่งตน พนักงานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทกุขอ้ 
ไดแ้ก่ ขอ้กระตือรือรน้ สนใจและใฝ่เรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการท างาน  
ขอ้บรษัิทสง่เสรมิใหพ้นกังานเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง ขอ้พนกังานในบรษัิทของท่าน
ก าหนดแนวทางวิธีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ไปสู่เป้าหมายได้ด้วยตนเอง  
ขอ้พนกังานในบรษัิทของท่านมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการหรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพนูความรูข้อง
ตนอย่างต่อเนื่อง ขอ้พนกังานในบรษัิทของท่านมีความมุ่งมั่นในการพฒันางานเพื่อจะผลิตผลงาน
ให้สอดคลอ้งกับเป้าหมายขององคก์าร และขอ้พนักงานในบริษัทของท่านมีความสามารถใน  
การแกปั้ญหาแมไ้ม่ใช่งานในหนา้ที่ของตน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05 3.86 4.77 3.77 3.76 และ 
3.69 ตามล าดบั 

การมีแบบแผนความคิด พนกังานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.79 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทกุขอ้ 
ได้แก่ ข้อพนักงานมีการปรับรูปแบบวิธีการคิดและวิธีการปฏิบัติงานของตนให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา ขอ้พนักงานมีการจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของงานอย่างเป็นระบบ  
ขอ้แนวคิดใหม่ในการท างานและวิธีแกไ้ขปัญหาจะถกูผลกัดนัใหเ้กิดขึน้อย่างอตัโนมตัิในองคก์าร 
ข้อพนักงานค านึงถึงผลกระทบในแต่ละด้านของการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์การอยู่เสมอ และ  
ขอ้พนกังานสามารถเช่ือมโยงน าความคิดไปสูก่ารปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.90 3.84 3.79 3.77 และ 3.67 ตามล าดบั 
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การมีวิสัยทัศนร่์วมกัน พนกังานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.55 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ 
ขอ้วิสยัทศันใ์นการท างานของพนกังานสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์ององคก์าร ขอ้พนกังานในบรษัิทมี
ความเข้าใจต่อวิสัยทัศน์ขององค์การตรงกัน ข้อพนักงานทุกระดับของบริษัท มีส่วนร่วมใน  
การก าหนดวิสัยทัศน์และร่วมกันท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ และข้อพนักงาน 
ทกุระดบัมีส่วนในการผลกัดนัใหว้ิสยัทศันมี์ความเป็นไปได ้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.63 3.58 3.52 
และ 3.48 ตามล าดบั 

การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทมี พนกังานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 
ทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ในการท างานเป็นทีม ท่านไดแ้สดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรูท้ี่ไดจ้าก
การท างานกับเพื่อนร่วมทีมของท่าน ข้อบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานให้ท างานและ
แก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม ข้อแผนกต่าง ๆ ภายในองค์การมีการประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหาใน 
การท างานร่วมกัน และขอ้บริษัทของท่านและสมาชิกในทีมมีการตัง้เกณฑค์วามส าเร็จของงาน
รว่มกนั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 3.89 3.88 และ 3.79 ตามล าดบั 

 การคิดอย่างเป็นระบบ พนกังานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 
ทุกข้อ ได้แก่ ข้อบริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ ข้อในการท างานจะมี  
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน แล้วน ามาปรับปรุงพัฒนางาน ข้อในการท างาน
พนักงานมักจะค านึงถึงผลกระทบหรือความตอ้งการของฝ่ายงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งดว้ยอยู่เสมอ  
ขอ้พนักงานในบริษัทของมีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ และขอ้บริษัทไดน้ าวิสยัทัศน์
ขององคก์ารไปบูรณาการในการปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 3.86 3.78 
3.70 และ 3.67 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ขอ้ดงันี ้ 

สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่ มีปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา สถานภาพ ระดบัต าแหน่งงาน รายไดต้่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน แตกตา่งกนั 
มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ แตกตา่งกนั 

 
ผลการวิเคราะหส์รุปข้อมูลได้ดังนี ้ 

1. พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงาน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง  
สถิติ 0.05 ในด้านการมีแบบแผนความคิด ด้านการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว ้ส่วนดา้นความรอบรูแ้ห่งตน ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั และดา้นการคิดอย่าง
เป็นระบบไม่แตกตา่งกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

2. พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงาน
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน 
ดา้นการมีแบบแผนความคิด ดา้นการมีวิสยัทศันร์่วมกนั ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม และดา้น
การคิดอย่างเป็นระบบ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว ้
รายละเอียดดงันี ้

ด้านความรอบรูแ้ห่งตน พนักงานที่ มีอายุ  21 – 30 ปี มีผลต่อการเป็นองค์การแห่ง 
การเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกว่าพนกังาน
ที่มีอาย ุ41-50 ปี พนกังานที่มีอาย ุ31 - 40 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังาน
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนกังานที่มีอาย ุ41-50 ปี และ
พนกังานที่มีอาย ุ51 ปีขึน้ไป มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกวา่พนกังานที่มีอาย ุ41 - 50 ปี 

ดา้นการมีแบบแผนความคิด พนกังานที่มีอายุ 21 – 30 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกว่าพนกังาน
ที่ มีอายุ 31 – 40 ปี พนักงานที่ มีอายุ 21 – 30 ปี มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้อง
พนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่มีอายุ 
41 - 50 ปี พนกังานที่มีอาย ุ51 ปีขึน้ไป มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
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หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่มีอายุ 31 – 40 ปี และ
พนกังานที่มีอาย ุ51 ปีขึน้ไป มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน มากกวา่พนกังานที่มีอาย ุ41 – 50ปี 

ดา้นการมีวิสัยทัศนร์่วมกัน พนักงานที่มีอายุ 21 – 30 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่ง 
การเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกว่าพนกังาน
ที่มีอายุ 31 – 40 ปี และพนักงานที่มีอายุ 21 – 30 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่ มี  
อาย ุ41 - 50 ปี 

ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม พนกังานที่มีอาย ุ21 – 30 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่ง 
การเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกว่าพนกังาน
ที่ มีอายุ 31 – 40 ปี พนักงานที่ มีอายุ 21 – 30 ปี มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้อง
พนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่มีอาย ุ 
41 - 50 ปี พนกังานที่มีอาย ุ31 - 40 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลักทรพัย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่ มีอายุ 41 - 50 ปี และ
พนกังานที่มีอาย ุ51 ปีขึน้ไป  มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกวา่พนกังานที่มีอาย ุ41 - 50 ปี 

ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ พนักงานที่มีอายุ 21 – 30 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่ง 
การเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกว่าพนกังาน
ที่ มีอายุ 31 – 40 ปี พนักงานที่ มีอายุ 21 – 30 ปี มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้อง
พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่ มี  
อายุ 41 - 50 ปี พนักงานที่มีอายุ 31 - 40 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังาน
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกว่าพนกังานที่มีอาย ุ41-50 ปี และ
พนกังานที่มีอาย ุ51 ปีขึน้ไป มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกวา่พนกังานที่มีอาย ุ41 - 50 ปี 

3. พนกังานที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โดยภาพรวมและรายด้าน  
ความรอบรูแ้ห่งตน ดา้นการมีแบบแผนความคิด ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนั
เป็นทีม และดา้นการคิดอย่างเป็นระบบไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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4. พนักงานที่ มีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้อง
พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในด้าน  
การมีวิสยัทศันร์ว่มกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
โดยพนักงานที่มีสถานภาพสมรส มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่มีสถานภาพโสด และ
พนกังานที่มีสถานภาพสมรส มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกว่าพนกังานที่มีสถานภาพแยกกนัอยู่/หมา้ย/หย่ารา้ง 
ส่วนโดยภาพรวมและรายดา้นความรอบรูแ้ห่งตน ดา้นการมีแบบแผนความคิด ดา้นการเรียนรู ้
รว่มกนัเป็นทีม และดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

5. พนักงานที่มีระดับต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน โดยภาพรวม 
และในรายดา้นความรอบรูแ้ห่งตน และดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้ในสว่นของรายดา้นการมีแบบแผนความคิด ดา้นการเรียนรู ้
ร่วมกันเป็นทีม และดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ พบว่าแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่
วางไว ้รายละเอียดดงันี ้

ด้านการมีแบบแผนความคิด พนักงานที่มีต าแหน่งงานระดับบังคับบัญชา มีผลต่อ  
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) มากกว่าพนกังานที่มีต าแหน่งงานระดบัปฏิบตัิการ และพนกังานที่ มีต าแหน่งงานระดบั
บังคับบัญชา มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกวา่พนกังานที่มีต าแหน่งงานระดบัจดัการ 

ดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม พนักงานที่มีต าแหน่งงานระดับบังคับบัญชา มีผลต่อ  
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) มากกว่าพนกังานที่มีต าแหน่งงานระดบัปฏิบตัิการ และพนกังานที่มีต าแหน่งงานระดบั
บังคับบัญชา มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกวา่พนกังานที่มีต าแหน่งงานระดบัจดัการ 

ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ พนกังานที่มีต าแหน่งงานระดบับงัคบับญัชา มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
มากกว่าพนักงานที่มีต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการ และพนักงานที่มีต าแหน่งงานระดับบังคับ
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บญัชา มีผลตอ่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) มากกวา่พนกังานที่มีต าแหน่งงานระดบัจดัการ 

6. พนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นความรอบรู้
แห่งตน ดา้นการมีแบบแผนความคิด ดา้นการมีวิสยัทัศนร์่วมกัน ดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม 
และดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วาง
ไว ้รายละเอียดดงันี ้

ดา้นความรอบรูแ้ห่งตน พนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ  15,000 บาท   
มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) มากกว่าพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท พนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน  
45,001 - 55,000 บาท พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนตอ่เดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีผล
ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) มากกว่าพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 55,001 บาท ขึน้ไป พนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 
15,001 - 25,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกวา่พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท
พนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)มากกว่าพนักงานที่มีรายไดต้่อ
เดือน 45,001 - 55,000 บาท พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
มากกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท และพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน 
35,001 - 45,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์  
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกวา่พนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่ 45,001 - 55,000 บาท 

ด้านการมีแบบแผนความคิด พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ  
15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท 
พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ  15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่ง 
การเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกว่าพนกังาน



  221 

ที่ มีรายได้เต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 55,001 บาท พนักงานที่มี
รายไดต้่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัท
หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน  
25,001 - 35,000 บาท พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน  35,001 - 45,000 บาท มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
มากกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท และพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน 
35,001 - 45,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ 
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกวา่พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 55,001 บาท ขึน้ไป 

ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 
มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) มากกวา่พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน  
25,001 - 35,000 บาท พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ  15,000 บาท มีผลต่อ 
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) มากกว่าพนกังานที่มีรายไดต้่อ 45,001 - 55,000 บาท พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ย
กวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกว่าพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 55,001 บาท พนกังาน
ที่มีรายไดต้่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงาน
บริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 
15,001 - 25,000 บาท พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
มากกว่าพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน  
35,001 - 45,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ 
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกวา่พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 45,001 - 55,000 บาท 
และพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
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พนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทัศนร์่วมกัน
มากกวา่พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 55,001 บาท 

ด้านการเรียนรู ้ร่วมกันเป็นทีม พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ  
15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์  ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท 
พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ  15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่ง 
การเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกว่าพนกังาน
ที่ มีรายได้ต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ  
15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท 
พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ  15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่ง 
การเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกว่าพนกังาน
ที่ มีรายได้เฉลี่ยต่อ 45,001 - 55,000 บาท พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาทมีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 55,001 บาท พนักงานที่มี
รายไดต้่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัท
หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน  
15,001 - 25,000 บาท และพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
มากกวา่พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท 

ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ พนักงานที่ มี รายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือ เท่ ากับ  
15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท
พนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ  15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกว่าพนกังานที่มี
รายได้ต่อเดือน  35,001 - 45,000 บาท พนักงานที่ มี รายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ  
15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 45,001 - 55,000 บาท 
พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่ง 
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การเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกว่าพนกังาน
ที่มีรายได้ต่อเดือน 55,001 บาท พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท มีผลต่อ 
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) มากกวา่พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 
15,001 - 25,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์  
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกวา่พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 45,001 - 55,000 บาท 
พนักงานที่มีรายไดต้่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่มีรายได้ 
ต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 55,001 บาท ขึน้ไป มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
มากกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท และพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน 
35,001 - 45,000 บาท มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ 
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกวา่พนกังานที่มีรายไดต้่อ 45,001 - 55,000 บาท 

7. พนักงานที่ มีระยะเวลาในการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองค์การแห่ง  
การเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรู้
แห่งตน ดา้นการมีแบบแผนความคิด ดา้นการมีวิสยัทัศนร์่วมกัน ดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม 
และดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ 
วางไว ้รายละเอียดดงันี ้

ดา้นความรอบรูแ้ห่งตน พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่ 1 ปี มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
มากกว่าพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1-3 ปี พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า  
1 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 7 – 10 ปี พนักงานที่มีระยะเวลา 
ในการท างานต ่ากว่า 1 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกวา่พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานมากกวา่ 10 ปี 
พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1 - 3 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังาน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่ มีระยะเวลาใน  
การท างาน 7 – 10 ปี พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1 - 3 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกว่าพนกังาน
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ที่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 ปี พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปี มีผลต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) มากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 7 – 10 ปี และพนักงานที่มีระยะเวลาใน
การท างาน 4 – 6 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกวา่พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานมากกวา่ 10 ปี 

ดา้นการมีแบบแผนความคิด พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 1 ปี มีผลต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) มากกว่าพนักงานที่ มี ระยะเวลาในการท างาน 1-3 ปี  พนักงานที่ มี ระยะเวลา 
ในการท างานต ่ากว่า 3 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 7 – 10 ปี 
พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 1 ปี มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกว่าพนกังานที่มีระยะเวลา
ในการท างานมากกว่า 10 ปี พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1-3 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่า
พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 7 – 10 ปี พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1 - 3 ปี มีผล
ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป  (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) มากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน มากกว่า 10 ปี พนักงานที่มีระยะเวลา 
ในการท างาน 4 – 6 ปี มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์  
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกวา่พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 7 – 10 ปี และ
พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังาน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่ มีระยะเวลาใน  
การท างาน มากกวา่ 10 ปี 

ดา้นการมีวิสยัทัศนร์่วมกัน พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มีผลต่อ 
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) มากกว่าพนักงานที่ มีระยะเวลาในการท างาน 1-3 ปี พนักงานที่ มีระยะเวลาใน 
การท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ 
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 7 – 10 ปี
พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกว่าพนกังานที่มีระยะเวลา
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ในการท างานมากกวา่ 10 ปี พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 - 6 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่า
พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1 – 3 ปี พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปี มีผล
ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) มากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 7 – 10 ปี และพนักงานที่มีระยะเวลา 
ในการท างาน 4 – 6 ปี มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์  
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกวา่พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานมากกวา่ 10 ปี 

ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 1 ปี มีผลต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) มากกว่าพนักงานที่ มีระยะเวลาในการท างาน 1-3 ปี พนักงานที่ มีระยะเวลาใน 
การท างานต ่ากว่า 3 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ 
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)มากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 7 – 10 ปี 
พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า  1 ปี มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกว่าพนกังานที่มีระยะเวลา
ในการท างานมากกว่า 10 ปี พนักงานที่ มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปี มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
มากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1 – 3 ปี พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 
1 - 3 ปี  มีผลต่อการเป็นองค์การแห่ งการเรียน รู ้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 ปี 
พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังาน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่ มีระยะเวลาใน  
การท างาน 7 – 10 ปี และพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 6 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่า
พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน มากกวา่ 10 ปี 

ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 1 ปี มีผลต่อ 
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) มากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 7 – 10 ปี พนักงานที่มีระยะเวลาใน 
การท างานต ่ากว่า 1 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ 
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)มากกว่าพนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 ปี 
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พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 4-6 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังาน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่ มีระยะเวลาใน  
การท างาน 1 – 3 ปี พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน 1-3 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกว่าพนกังานที่มี
ระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 ปี พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน  4 – 6 ปี มีผลต่อ 
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) มากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างาน 7 – 10 ปี และพนักงานที่มีระยะเวลาใน
การท างาน 4 – 6 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกวา่พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน มากกวา่ 10 ปี 

 
สมมติฐานที่ 2 การจัดการความรู ้ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ กระบวนการแสวงหา

ความรู ้กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจัดเก็บและการเรียกใช ้และกระบวนการถ่ายโอน
และการใชป้ระโยชนค์วามรูท้ี่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ผลการวิเคราะหส์รุปขอ้มลูไดด้งันี ้

สมมติฐานที่ 2.1 การจัดการความรู ้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ที่มีความสัมพันธ์กับ 
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน 

การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์าร  
แห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้าน  
ความรอบรูแ้ห่งตน โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.330 ซึ่งมีความสัมพันธ์ระดับต ่า 
และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ถ้าใช้การจัดการความรู ้ 
ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้จะท าให้การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนเพิ่มมากขึน้ในระดบั
ต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจัดการความรู ้ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์าร  
แห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้าน  
ความรอบรูแ้ห่งตน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.688 ซึง่มีความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมี
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 พบว่า ถ้าใช้การจัดการความรู ้ 
ด้านกระบวนการสรา้งความรู ้จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
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หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านความรอบรูแ้ห่งตนเพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจัดการความรู ้ดา้นกระบวนการจัดเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้มีความสมัพันธก์ับ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในด้านความรอบรู้แห่งตน โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.832 ซึ่งมี
ความสมัพนัธร์ะดบัสงูมากและมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 พบวา่ ถา้
ใชก้ารจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการจดัเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้จะท าให้การเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรู้
แห่งตนเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงูมาก ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชนค์วามรู ้มีความสมัพนัธ์
กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในด้านความรอบรู้แห่งตน โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.795 ซึ่งมี
ความสมัพนัธร์ะดบัสงู และมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 พบว่า ถา้ใช้
การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชนค์วามรู ้จะท าใหก้ารเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้าน  
ความรอบรูแ้ห่งตนเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

สมมติฐานที่ 2.2 การจดัการความรู ้ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ที่มีความสมัพนัธก์ับการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ในดา้นการมีแบบแผนความคิด 

การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์าร  
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมี  
แบบแผนความคิด โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.368 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัต ่าและ 
มีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 พบว่า ถ้าใช้การจัดการความรู ้ 
ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้จะท าให้การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิดเพิ่มมากขึน้  
ในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจัดการความรู ้ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้าน  
การมีแบบแผนความคิด โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.604 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู
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และมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ถ้าใช้การจัดการความรู ้ 
ด้านกระบวนการสรา้งความรู ้จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิดเพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจัดการความรู ้ดา้นกระบวนการจัดเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้มีความสมัพันธก์ับ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิด โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.773 ซึ่งมี
ความสมัพันธร์ะดบัสูงมากและมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า  
ถา้ใชก้ารจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการจดัเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้จะท าใหก้ารเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมี
แบบแผนความคิดเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชนค์วามรู ้มีความสมัพนัธ์
กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิด โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.795 ซึ่งมี
ความสมัพนัธร์ะดบัสงู และมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 พบว่า ถา้ใช้
การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชนค์วามรู ้จะท าใหก้ารเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้าน  
การมีแบบแผนความคิดเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

สมมติฐานที่ 2.3 การจัดการความรู ้ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ที่มีความสมัพนัธก์บัการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั พบวา่ 

การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมี
วิสยัทศันร์ว่มกนั โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.288 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัต ่าและมี
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 พบว่า ถ้าใช้การจัดการความรู ้ 
ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้จะท าให้การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)ในดา้นการมีวิสัยทัศนร์่วมกันเพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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การจัดการความรู ้ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์าร  
แห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้าน  
การมีวิสยัทศันร์่วมกนั โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากับ 0.706 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู
และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ถ้าใช้การจัดการความรู ้ 
ด้านกระบวนการสรา้งความรู ้จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเพิ่มมากขึน้ 
ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจัดการความรู ้ดา้นกระบวนการจัดเก็บและการเรียกใชค้วามรู้ มีความสมัพันธก์ับ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  0.750  
ซึ่งมีความสัมพันธ์ระดับสูงและมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 พบว่า 
ถา้ใชก้ารจดัการความรูด้า้นกระบวนการจดัเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้จะท าใหก้ารเป็นองคก์าร  
แห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้าน  
การมีวิสยัทศันร์ว่มกนัเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชนค์วามรู ้มีความสมัพนัธ์
กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.687 ซึ่งมี
ความสมัพันธร์ะดบัสงู และมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 พบว่า ถา้ใช้
การจดัการความรูด้า้นกระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชนค์วามรู ้จะท าใหก้ารเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้าน  
การมีวิสยัทศันร์ว่มกนัเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

สมมติฐานที่ 2.4 การจัดการความรู ้ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ที่มีความสมัพนัธก์บัการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ในดา้นการเรยีนรูร้ว่มกนัเป็นทีม พบวา่ 

การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้าน  
การเรยีนรูร้ว่มกนัเป็นทีม โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.389 ซึง่มีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า
และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ถ้าใชก้ารจัดการความรู ้ 
ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้จะท าให้การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
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หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม เพิ่มมากขึน้ 
ในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่ง  
การเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรียนรู ้
รว่มกนัเป็นทีม โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสัมพนัธเ์ท่ากบั 0.544 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง
และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ถ้าใช้การจัดการความรู ้ 
ด้านกระบวนการสรา้งความรู ้จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมเพิ่มมากขึน้ 
ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจัดการความรู ้ดา้นกระบวนการจัดเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้มีความสมัพันธก์ับ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.734 ซึ่งมี
ความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 พบว่า ถา้ใช้
การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการจดัเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่ ง
การเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรียนรู ้
รว่มกนัเป็นทีมเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชนค์วามรู ้มีความสมัพนัธ์
กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.693 ซึ่งมี
ความสมัพนัธร์ะดบัสงู และมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 พบว่า ถา้ใช้
การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชนค์วามรู ้จะท าใหก้ารเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้าน  
การเรยีนรูร้ว่มกนัเป็นทีมเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

สมมติฐานที่ 2.5 การจัดการความรู ้ประกอบด้วย  4 ขั้นตอน ที่มีความสัมพันธ์กับ 
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ พบวา่ 

การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิด
อย่างเป็นระบบ โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.416 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง
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และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ถ้าใชก้ารจัดการความรู ้ 
ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้จะท าให้การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่ง  
การเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิด
อย่างเป็นระบบ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.610 ซึ่งมีความสัมพันธ์ระดับสูงและ 
มีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 พบว่า ถ้าใช้การจัดการความรู ้ 
ด้านกระบวนการสรา้งความรู ้จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ เพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจัดการความรู ้ดา้นกระบวนการจัดเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้มีความสมัพันธก์ับ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.740 ซึ่งมี
ความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 พบว่า ถา้ใช้
การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการจดัเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิด
อย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชนค์วามรู ้มีความสมัพนัธ์
กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.672 ซึ่งมี
ความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 พบว่า ถา้ใช้
การจดัการความรู ้ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชนค์วามรู ้จะท าใหก้ารเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิด
อย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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สมมติฐานที่ 3 บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรูส้ึกรบัผิดชอบ 
ระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวัล ความชัดเจน และระดับ
ความผูกพันต่อทีมงาน ที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท 
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) พบวา่ 

สมมติฐานที ่3.1 บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรูส้กึรบัผิดชอบ 
ระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวัล ความชัดเจน และระดับ  
ความผูกพันต่อทีมงาน ที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท 
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน พบวา่ 

บรรยากาศองค์การ ด้านความยืดหยุ่น มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่ง  
การเรียนรูข้องพนักงานบริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้าน  
ความรอบรูแ้ห่งตน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.800 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัสงูและ 
มีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 พบว่า ถ้ามีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นความยืดหยุ่น จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความรูส้ึกรบัผิดชอบ มีความสมัพันธก์ับการเป็นองคก์ารแห่ง  
การเรียนรูข้องพนักงานบริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้าน  
ความรอบรูแ้ห่งตน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.726 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัสงูและ 
มีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 พบว่า ถ้ามีบรรยากาศองค์การ 
ดา้นความรูส้ึกรบัผิดชอบ จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านความรอบรูแ้ห่งตนเพิ่มมากขึน้ในระดับสูง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน มีความสมัพนัธก์บัการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในด้านความรอบรูแ้ห่งตน โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  0.748 ซึ่งมีความสัมพันธ์
ระดับสูงและมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ถ้ามีบรรยากาศ
องคก์าร ดา้นระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะท าให้การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านความรอบรูแ้ห่งตน  
เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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บรรยากาศองคก์าร ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั มีความสมัพันธก์ับการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในด้านความรอบรูแ้ห่งตน โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.603 ซึ่งมีความสัมพันธ์
ระดับสูงและมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ถ้ามีบรรยากาศ
องค์การ ด้านความเหมาะสมของการให้รางวัล จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้อง
พนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนเพิ่ม
มากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความชดัเจน มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนกังานบริษัท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน 
โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.760 ซึ่งมีความสมัพันธร์ะดับสูงและมีทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 พบว่า ถา้มีบรรยากาศองคก์าร ดา้นความชดัเจน จะท าให้
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองค์การ ด้านระดับความผูกพันต่อทีมงาน มีความสัมพันธ์กับการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในด้านความรอบรูแ้ห่งตน โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.613 ซึ่งมีความสัมพันธ์
ระดับสูงและมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ถ้ามีบรรยากาศ
องคก์าร ดา้นระดบัความผูกพันต่อทีมงาน จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงาน
บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตนเพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

สมมติฐานที ่3.2 บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรูส้กึรบัผิดชอบ 
ระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวัล ความชัดเจน และระดับ
ความผูกพันต่อทีมงาน มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท 
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิด พบวา่ 

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความยืดหยุ่น มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนักงานบริษัท หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผน
ความคิด โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.675 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัสงูและมีทิศทาง
เดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 พบว่า ถา้มีบรรยากาศองคก์าร ดา้นความยืดหยุ่น 
จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
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(มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิดเพิ่มมากขึน้ในระดับสูง ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่  
วางไว ้

บรรยากาศองค์การ ด้านความรูส้ึกรบัผิดชอบ มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การ  
แห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้าน  
การมีแบบแผนความคิด โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.665 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู
และมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ถ้ามีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นความรูส้ึกรบัผิดชอบ จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิดเพิ่มมากขึน้ในระดับสูง  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน มีความสัมพนัธก์บัการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใน
ดา้นการมีแบบแผนความคิด โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  0.706 ซึ่งมีความสัมพันธ์
ระดับสูงและมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ถ้ามีบรรยากาศ
องคก์าร ดา้นระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะท าให้การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิด
เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั มีความสมัพันธก์ับการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในดา้นการมีแบบแผนความคิด โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.655 ซึ่งมีความสมัพนัธ์
ระดับสูงและมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ถ้ามีบรรยากาศ
องค์การ ด้านความเหมาะสมของการให้รางวัล จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิด  
เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความชดัเจน มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนักงานบริษัท หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผน
ความคิด โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.755 ซึ่งมีความสมัพนัธ์ระดบัสงูและมีทิศทาง
เดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 พบว่า ถา้มีบรรยากาศองคก์าร ดา้นความชดัเจน 
จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
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(มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิดเพิ่มมากขึน้ในระดับสูง ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐาน 
ที่วางไว ้

บรรยากาศองค์การ ด้านระดับความผูกพันต่อทีมงาน มีความสัมพันธ์กับการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใน
ดา้นการมีแบบแผนความคิด โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธเ์ท่ากับ 00.611 ซึ่งมีความสมัพันธ์
ระดับสูงและมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01พบว่า ถ้ามีบรรยากาศ
องคก์าร ในดา้นระดบัความผกูพนัต่อทีมงาน จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังาน
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิดเพิ่มมาก
ขึน้ในระดบัสงูซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

สมมติฐานที ่3.3 บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรูส้กึรบัผิดชอบ 
ระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวัล ความชัดเจน และระดับ  
ความผูกพันต่อทีมงาน มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่ งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท 
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั พบวา่ 

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความยืดหยุ่น มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนักงานบริษัท หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.508 ซึ่งมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
และมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ถ้ามีบรรยากาศองค์การ 
ในดา้นความยืดหยุ่น จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเพิ่มมากขึน้ในระดับปานกลาง  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความรูส้ึกรบัผิดชอบ มีความสมัพันธก์ับการเป็นองคก์ารแห่ง  
การเรียนรูข้องพนักงานบริษัท หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมี
วิสยัทศันร์ว่มกนั โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.500 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง 
และมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ถ้ามีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นความรูส้ึกรบัผิดชอบ จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนัเพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน มีความสมัพนัธก์บัการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
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ในดา้นการมีวิสยัทัศนร์่วมกัน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธ์เท่ากับ 0.590 ซึ่งมีความสัมพันธ์
ระดับปานกลางและมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 พบว่า ถ้ามี
บรรยากาศองค์การ ด้านระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะท าให้การเป็นองค์การ 
แห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้าน  
การมีวิสยัทศันร์ว่มกนัเพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั มีความสมัพันธก์ับการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในดา้นการมีวิสยัทัศนร์่วมกัน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธ์เท่ากับ  0.642 ซึ่งมีความสัมพันธ์
ระดับสูงและมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ถ้ามีบรรยากาศ
องค์การ ด้านความเหมาะสมของการให้รางวัล จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้อง
พนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทัศนร์่วมกัน  
เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความชดัเจน มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนักงานบริษัท หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสมัพันธ์เท่ากับ  0.664 ซึ่งมีความสัมพันธร์ะดับสูงและมีทิศทาง
เดียวกนัอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 พบว่า ถา้มีบรรยากาศองคก์าร ดา้นความชดัเจน
จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนัเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองค์การ ด้านระดับความผูกพันต่อทีมงาน มีความสัมพันธ์กับการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในดา้นการมีวิสยัทัศนร์่วมกัน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธ์เท่ากับ 0.466 ซึ่งมีความสัมพันธ์
ระดับปานกลางและมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 พบว่า ถ้ามี
บรรยากาศองคก์าร ดา้นระดบัความผกูพนัต่อทีมงาน จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการมีวิสยัทัศนร์่วมกัน
เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

สมมติฐานที ่3.4 บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรูส้กึรบัผิดชอบ 
ระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวัล ความชัดเจน และระดับ
ความผูกพันต่อทีมงาน มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท 
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรยีนรูร้ว่มกนัเป็นทีม 
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บรรยากาศองคก์าร ดา้นความยืดหยุ่น มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนักงานบริษัท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้่วมกัน
เป็นทีม โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธเ์ท่ากับ 0.709 ซึ่งมีความสมัพันธร์ะดับสูงและมีทิศทาง
เดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 พบว่า ถา้มีบรรยากาศองคก์าร ดา้นความยืดหยุ่น 
จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมเพิ่มมากขึน้ในระดับสงู ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่  
วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความรูส้ึกรบัผิดชอบ มีความสมัพันธก์ับการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรียนรู ้
ร่วมกันเป็นทีม โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.735 ซึ่งมีความสมัพันธ์ระดับสูงและมี
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 พบว่า ถ้ามีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นความรูส้ึกรบัผิดชอบ จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมเพิ่มมากขึน้ในระดับสูง  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน มีความสมัพนัธก์บัการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใน
ดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  0.783 ซึ่งมีความสมัพันธ์
ระดับสูงและมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ถ้ามีบรรยากาศ
องคก์าร ดา้นระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะท าให้การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม
เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั มีความสมัพันธก์ับการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใน
ดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  0.639 ซึ่งมีความสมัพันธ์
ระดับสูงและมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ถ้ามีบรรยากาศ
องค์การ ด้านความเหมาะสมของการให้รางวัล จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม
เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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บรรยากาศองคก์าร ดา้นความชดัเจน มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนักงานบริษัท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้่วมกัน
เป็นทีม โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธเ์ท่ากับ 0.772 ซึ่งมีความสมัพันธร์ะดับสูงและมีทิศทาง
เดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 พบว่า ถา้มีบรรยากาศองคก์าร ดา้นความชดัเจน 
จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมเพิ่มมากขึน้ในระดับสงู ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่  
วางไว ้

บรรยากาศองค์การ ด้านระดับความผูกพันต่อทีมงาน มีความสัมพันธ์กับการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใน
ดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.698 ซึ่งมีความสมัพันธ์
ระดับสูงและมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ถ้ามีบรรยากาศ
องคก์าร ในดา้นระดบัความผกูพนัต่อทีมงาน จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังาน
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีมเพิ่มมาก
ขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

สมมติฐานที ่3.5 บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ความรูส้กึรบัผิดชอบ 
ระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของการใหร้างวัล ความชัดเจน และระดับ
ความผูกพันต่อทีมงาน มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท 
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ 

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความยืดหยุ่น มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนักงานบริษัท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็น
ระบบ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.752 ซึ่งมีความสัมพันธ์ระดับสูงและมีทิศทาง
เดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 พบว่า ถา้มีบรรยากาศองคก์าร ดา้นความยืดหยุ่น 
จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความรูส้ึกรบัผิดชอบ มีความสมัพันธก์ับการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรูข้องพนักงานบริษัท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิด
อย่างเป็นระบบ โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธเ์ท่ากับ 0.657 ซึ่งมีความสมัพันธร์ะดับสงูและมี
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 พบว่า ถ้ามีบรรยากาศองค์การ  
ดา้นความรูส้ึกรบัผิดชอบ จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์
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ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านการคิดอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึน้ในระดับสูง  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน มีความสมัพนัธก์บัการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธเ์ท่ากับ  0.740 ซึ่งมีความสมัพันธ์
ระดับสูงและมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ถ้ามีบรรยากาศ
องคก์าร ดา้นระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะท าให้การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ
เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความเหมาะสมของการใหร้างวลั มีความสมัพันธก์ับการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใน
ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.649 ซึ่งมีความสัมพันธ์
ระดับสูงและมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ถ้ามีบรรยากาศ
องค์การ ด้านความเหมาะสมของการให้รางวัล จะท าให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้อง
พนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ
เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นความชดัเจน มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนักงานบริษัท หลักทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็น
ระบบ โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.812 ซึ่งมีความสมัพนัธร์ะดบัสงูมากและมีทิศทาง
เดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 พบว่า ถา้มีบรรยากาศองคก์าร ดา้นความชดัเจน 
จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึน้ในระดบัสงูมาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่
วางไว ้

บรรยากาศองคก์าร ดา้นและระดับความผูกพันต่อทีมงาน มีความสมัพันธก์ับการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใน
ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.639 ซึ่งมีความสัมพันธ์
ระดับสูงและมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ถ้ามีบรรยากาศ
องคก์าร ดา้นระดบัความผูกพันต่อทีมงาน จะท าใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงาน



  240 

บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการคิดอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึน้
ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

 
3. อภปิรายผลการวิจัย 

ผลการวิจยัเรื่อง การจดัการความรูแ้ละบรรยากาศองคก์ารที่มีความสมัพนัธต์่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผล ดงันี ้

สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่มีปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ ระดบัต าแหน่งงาน รายไดต้่อเดือน และระยะเวลาในการท างานที่แตกต่าง
กนั ที่มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) พบวา่ 

พนกังานที่มีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกแตกต่างกนั ในดา้นการมีแบบแผนความคิด
และดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม โดยพนักงานเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยมากกว่าพนักงานเพศชาย 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 เนื่องจากพนักงานเพศหญิงเป็นเพศที่มีความใส่ใจใน
รายละเอียดในเรื่องของการวางแผนงานที่ตนเองไดร้บัมอบหมาย หรือจัดระดบัความส าคญัของ
งานไดอ้ย่างรอบครอบ และในดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีมพนกังานเพศหญิงยงัสามารถท างาน
รว่มกันเป็นทีมไดด้ี เพราะเป็นเพศที่ใส่ใจความรูส้ึกของเพื่อนร่วมงานเม่ือจ าเป็นตอ้งแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึง่กนัและกนั โดยสามารถแสดงความคิดเห็นและมมุมองเพื่อใหเ้กิดการยอมรบัซึง่กนั
และกันได้ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อารยา บวรพาณิชย ์(2553) ศึกษาความคิดเห็นของ
บคุลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางขอ้มลูประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพ อายกุารท างานมีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
สรุนารแีตกตา่งกนั 

ทัง้นีพ้นักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงาน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกแตกต่างกัน เนื่ องจาก
ความสามารถในการปฏิบตัิงานของพนกังานอาจไม่ไดข้ึน้อยู่กบัเพศ แตข่ึน้อยู่กบัความสามารถใน
การปฏิบตัิงาน หรือประสบการณ์ในการท างานของตัวบุคคลในการน ามาประยุกตใ์ชก้ับงานได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิโรจน ์พิชิตนิติกร (2548) ศึกษาเรื่องปัจจยัที่ส่งผล
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กระทบต่อการพฒันาสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู ้กรณีศึกษาบริษัท ฟารม์าไลน ์จ ากัด พบว่าปัจจัย
สว่นบคุคลจ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน อายงุาน แตกต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็นตอ่ปัจจยัที่สง่ผลกระทบตอ่การพฒันาสูอ่งคก์ารแห่งการเรียนรูไ้ม่แตกตา่งกนั 

พนกังานที่มีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน โดยพนักงานที่มีอายุระหว่าง  
21 - 30 ปี  มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านความรอบรูแ้ห่งตน มากกว่าพนักงานที่มีอายุระหว่าง  
41 – 50 ปี และพนักงานที่มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการมีแบบแผนความคิด 
ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม และดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ มากกว่า
พนกังานที่มีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี เนื่องจากพนกังานที่มีอายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี 
เป็นช่วงวัยที่เริ่มเก็บเก่ียวประสบการณ์การท างาน ทั้งในดา้นการเรียนรู ้การวางแผนงาน และ  
การท างานรว่มกบัผูอ้ื่น โดยมกัจะมีความมุ่งมั่นค่อนขา้งสงูในการพฒันาศกัยภาพของตนในการที่
จะก้าวขึน้ไปสู่ความส าเร็จในหน้าที่การงาน เพราะเม่ือองค์การมีพนักงานที่ มีประสิทธิภาพ  
ย่อมสง่ผลใหเ้กิดการพฒันาไปการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อารยา 
บวรพาณิชย ์(2553) ไดศ้กึษาความคิดเห็นของบคุลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีกบัปัจจยัที่
มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจยัทางขอ้มลูประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได ้อายุการท างานมีผลต่อการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารแีตกตา่งกนั 

พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านความรอบรูแ้ห่งตน  
ดา้นการมีแบบแผนความคิด ดา้นการมีวิสยัทศันร์่วมกนั ดา้นการเรียนรูร้ว่มกันเป็นทีม และดา้น
การคิดอย่างเป็นระบบ ไม่แตกต่างกัน อาจกล่าวไดว้่า พนักงานทุกระดบัการศึกษาจะท างานใน
ลกัษณะเฉพาะทางของตนเอง และพนักงานของบริษัทฯ ส่วนมากมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสูงถึงรอ้ยละ 64.20 ท าใหก้ารรบัผิดชอบในการปฏิบัติงานของแต่ละ
บคุคลไม่แตกตา่งกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิโรจน ์พิชิตนิติกร (2548) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัที่
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู ้กรณีศึกษาบริษัท ฟารม์าไลน ์จ ากัด พบว่า
ปัจจยัสว่นบคุคลจ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน อายงุาน แตกต่างกนั มีระดบั
ความคิดเห็นตอ่ปัจจยัที่สง่ผลกระทบตอ่การพฒันาสูอ่งคก์ารแห่งการเรียนรูไ้ม่แตกตา่งกนั 
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พนกังานที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังาน
บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั 
โดยพบว่าพนักงานที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มากกว่าพนกังานที่มีสถานภาพ
โสด/แยกกันอยู่/หมา้ย/หย่ารา้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากพนักงานที่มี
สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จะอยู่กนัเป็นครอบครวัจงึท าใหมี้มมุมองหรือทศันคติที่ดีในแง่ของการ
อยู่รว่มกนักบัผูอ้ื่นและเม่ือตอ้งรว่มงานกบัพนกังานคนอื่น ๆ ในบรษัิท จงึปรับตวัไดด้ีในแง่ของการ
ตอ้งร่วมมือกันในการก าหนดเป้าหมาย แนวทางและทิศทางของการด าเนินงานองคก์ารร่วมกัน 
รวมถึงเม่ือมีสภาพจิตใจที่มั่นคงย่อมส่งผลใหก้ารคิดเป็นไปอย่างมีระบบท าใหก้ารปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัย พิณสวนั ปัญญามาก (2543) ศึกษาเรื่อง การรบัรู ้
ศักยภาพในการพัฒนาสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องหน่วยธุรกิจและหน่วยปฏิบัติการ 
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่าลกัษะทางประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกนัมีผลท าใหก้ารรบัรู ้
ในองคป์ระกอบในการพฒันาไปสูอ่งคก์ารแห่งการเรียนรูท้ี่แตกตา่งกนั 

ทั้งนีพ้นักงานที่มีสถานสภาพแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั โดยภาพรวมและ
รายดา้นความรอบรูแ้ห่งตน ดา้นการมีแบบแผนความคิด ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม และดา้น
การคิดอย่างเป็นระบบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจกล่าวไดว้่า ไม่ว่าจะอยู่ ใน
สถานภาพใดไม่ไดส้ง่ผลเสียในแง่ของการท างาน เพราะยงัสามารถปฏิบตัิงานไดต้ามปกติตามงาน
ที่ตนเองไดร้บัมอบหมาย ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริเพ็ญ พิทกัษ์วรรตัน (2546) ไดว้ิจยัเรื่อง 
การพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู ้กรณีศึกษา บริษัท แซทเทิลไลท ์มีเดีย อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาองคก์รไปสูก่ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้กบัลกัษณะสว่น
บคุคล จ าแนกตามเพศ สถานภาพ และอายกุารท างานพบวา่ไม่แตกตา่งกนั 

พนักงานที่มีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันในดา้นการมีแบบ
แผนความคิดดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม และดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ โดยพบวา่พนักงานที่มี
ต าแหน่งงานระดับบังคับบัญชา มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัท
หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานที่ มีต าแหน่งงานระดับ
ปฏิบตัิการและระดบัจดัการ เนื่องจากพนกังานที่อยู่ในระดบับงัคบับญัชามีต าแหน่งที่สงูและอยู่ใน
สายงานบริหารงานขององคก์าร มีการรบัค าสั่ง หรือนโยบายจากผูบ้ริหารโดยตรง ส่งผลใหต้อ้งมี
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ความรบัผิดชอบในการท างานมากกว่าระดบัปฏิบตัิการและระดบัจัดการ สอดคลอ้งกับงานวิจัย
ของ นุช อนิวรรตน ์(2551) ที่พบว่า ระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเพื่อการพฒันา
องคก์ารแห่งการเรียนรูแ้ตกตา่งกนั 

ทัง้นีพ้นกังานที่มีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน 
และดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 อาจกลา่วไดร้ะดบั
ต าแหน่งงานทัง้ระดบัปฏิบตัิการ ระดบัจดัการและระดบับงัคบับญัชา สามารถท าหนา้ที่ของตนได้
เป็นอย่างดีตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วิโรจน์ พิชิตนิติกร (2548) ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสู่องคก์ารแห่งการ
เรียนรู ้กรณีศึกษาบริษัท ฟารม์าไลน ์จ ากัด พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศกึษา ต าแหน่งงาน อายงุาน แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัที่สง่ผลกระทบต่อการ
พฒันาสูอ่งคก์ารแห่งการเรียนรูไ้ม่แตกตา่งกนั 

พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในดา้นความรอบรู้
แห่งตน ดา้นการมีแบบแผนความคิด ดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม ดา้นการมีวิสยัทัศนร์่วมกัน 
และดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ โดยพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่า หรือเท่ากบั 15,000 บาท 
อาจกล่าวไดว้่าเป็นกลุ่มพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนไม่สูงนัก ซึ่งจุดนีเ้ป็นเหมือนแรงผลกัดันให้
พนักงานขยันที่จะเรียนรูแ้ละเก็บเก่ียวทักษะในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองให้ได้มากที่สุด  
ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อารยา บวรพาณิชย ์(2553) ไดศ้ึกษาความคิดเห็นของบุคลากร
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร ีกบัปัจจยัที่มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนารีผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัทางขอ้มลูประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
รายได ้อายุการท างานมีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี
แตกต่างกนั 

พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างานแตกต่างกนั มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ 
ของพนักงานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันทุกดา้น ไดแ้ก่  
ดา้นความรอบรูแ้ห่งตน ดา้นการมีแบบแผนความคิด ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั ดา้นการเรียนรู ้
รว่มกนัเป็นทีม และดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ กล่าวไดว้่า พนกังานที่มีระยะเวลาในการท างาน
ต่างกนั ประสบการณใ์นการคิดวิเคราะห ์หรือเรียนรูเ้ทคนิคการท างาน ย่อมแตกต่างออกไปตาม
ลักษณะงานที่ตนเองไดร้บัผิดชอบ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อารยา บวรพาณิชย ์(2553) ได้
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ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับปัจจัยที่ มีผลต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรูข้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางขอ้มูล
ประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได ้อายุการท างานมีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรยีนรูข้องมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารแีตกตา่งกนั 

 
สมมติฐานที่ 2 การจัดการความรู ้ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ กระบวนการแสวงหา

ความรู ้กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการจัดเก็บและการเรียกใช ้และกระบวนการถ่ายโอน
และการใชป้ระโยชนค์วามรูท้ี่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 

ดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านความรอบรูแ้ห่งตน  
ดา้นการมีแบบแผนความคิด ดา้นการมีวิสยัทศันร์่วมกนั ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม และดา้น
การคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและต ่า และมีทิศทางเดียวกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หากบริษัทจัดกิจกรรมเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการ
แข่งขนัระหว่างบริษัทหลกัทรพัยอ์ื่น ๆ จะสามารถช่วยปรบัปรุงงาน หรือพฒันาความสามารถได้
มากยิ่งขึน้ภายใตส้ภาพแวดลอ้มที่ใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์เช่น การเขา้ร่วมประชุมเพื่อแบ่งปัน
ความรูใ้นเรื่องการลงทนุ เม่ือพนกังานไดแ้สวงหาความรูใ้หม่ ๆ จะช่วยสง่เสรมิใหพ้นกังานสามารถ
พัฒนาศกัยภาพในการท างาน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ กิตติธัช แจง้สว่าง (2556) ที่ศึกษา
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรูก้ับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูใ้นโรงเรียน
มาตราฐานสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี พบว่า 
การจัดการความรู ้ดา้นกระบวนการแสวงหาความรูมี้ความสมัพันธก์ับการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรูอ้ย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้มีความสัมพันธ์กับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
พนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในด้านความรอบรูแ้ห่งตน  
ดา้นการมีแบบแผนความคิด ดา้นการมีวิสยัทศันร์่วมกนั ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม และดา้น
การคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและสงู และมีทิศทางเดียวกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจากปัจจุบนัคนเริ่มใหค้วามส าคญักบัการวางแผนเรื่องเงิน
ทอง และบลจ.ฟิลลิป ไดเ้ป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีในการลงทุน ดังนัน้พนักงานในบริษัทฯ จึงเป็น
หัวใจส าคัญในการให้ความรู ้หรือค าแนะน าต่าง ๆ แก่นักลงทุน การมีบุคลากรที่เก่ง มีความรู้
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ความสามารถย่อมท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั อาทิ การสรา้งองคค์วามรูโ้ดยบุคคล
หนึ่งไดส้ง่ผ่านความรูไ้ปยงัอีกบคุคลหนึ่ง เช่น การเรียนรูง้านกบัผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ หากบรษัิท
เพิ่มกระบวนการสรา้งความรูใ้นดา้นต่าง ๆ ใน 5 ดา้นตามที่ระบไุวใ้นขา้งตน้ จะท าใหบ้ลจ. ฟิลลิป 
พัฒนาไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรูไ้ดม้ากยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ กิตติธัช แจง้สว่าง 
(2556) ที่ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างการจดัการความรูก้บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูใ้น
โรงเรียนมาตราฐานสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทมุธานี  
พบว่า การจัดการความรู ้ดา้นกระบวนการสรา้งความรู ้มีความสมัพนัธก์ับการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรยีนรูอ้ย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ดา้นกระบวนการจดัเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความรอบรู้
แห่งตน ดา้นการมีแบบแผนความคิด ดา้นการมีวิสยัทัศนร์่วมกัน ดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม 
และดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีความสมัพันธ์ระดับสูงมากและสูง และมีทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงวา่บรษัิทไดใ้หค้วามส าคญักบัการจดัเก็บและเรียกใช้
ความรู ้โดยมีการใช้งานระบบอินทราเน็ต (Intranet) ในการจัดเก็บความรูข้องฝ่ายงานต่าง ๆ 
รวมถึงคือ ระเบียบข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ท าให้
พนักงานบลจ.ฟิลลิป สามารถสืบค้น หรือเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวกสบาย และยังช่วย
ประหยดัเวลาในการคน้หา ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชตุินนั อินทรภิรมย ์(2551)ไดศ้กึษาเรื่อง
การศกึษากระบวนการจดัการความรูใ้นสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวดัปทมุธานี พบวา่ การจดัการ
ความรูด้า้นการคน้หาความรู ้ดา้นการสร้างความรู ้ดา้นการจัดเก็บและการเรียกใชค้วามรู ้และ
ดา้นแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรูอ้ยใูนระดบัมากอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชนค์วามรู ้มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในดา้นความ
รอบรูแ้ห่งตน ดา้นการมีแบบแผนความคิด ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั ดา้นการเรียนรูร้ว่มกนัเป็น
ทีม และดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีความสมัพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เนื่องจากการกา้วสูก่ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูบ้รษัิทตอ้งอาศยั
เครื่องมือในการสื่อสารระหว่างฝ่ายงานต่าง ๆ ซึ่งการมีกระบวนการถ่ายโอนและใชป้ระโยชน์
ความรูท้ี่ดีจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขนักบัองคก์ารอื่น ๆ บริษัทไดม้องเห็นความส าคญั
ของกระบวนการดังกล่าว จึงมีนโยบายแบ่งปันความรอบรูแ้ห่งตน หรือมุมมองวิสยัทัศนใ์นการ
ท างานผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของบริษัท ซึ่งสามารถท าใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างมากต่อ
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องคก์าร ซึง่งานวิจยัของ นวลปราง รกัษาภกัดี (2558) ไดศ้กึษาวิจยัเก่ียวกบัการจดัการความรูเ้พื่อ
มุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรูข้องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ผลการวิจยัพบว่า ระดบัปฏิบตัิตาม
กระบวนการจัดการความรูโ้ดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
กระบวนการองคก์รแห่งการเรียนรู ้อย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
สมมติฐานที่ 3 สมมติฐานที่  3 บรรยากาศองค์การ ประกอบด้วย ความยืดหยุ่น 

ความรูส้ึกรบัผิดชอบ  ระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของการให้รางวัล  
ความชดัเจน และระดบัความผกูพนัตอ่ทีมงาน ที่มีความสมัพนัธก์บัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
ของพนกังานบรษัิท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บรรยากาศองค์การทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ยืดหยุ่น ดา้นความรูส้ึกรบัผิดชอบ ดา้นระดบัของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ดา้นความเหมาะสม
ของการใหร้างวลั ดา้นความชดัเจน และดา้นระดบัความผูกพนัต่อทีมงานมีความสมัพันธก์บัการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน ดา้นการมีแบบแผนความคิด ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั ดา้นการเรียนรู ้
ร่วมกันเป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 ซึ่งมี
ความสมัพนัธร์ะดบัสงูและปานกลาง และไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้่า การเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรูข้องบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญกับ
บรรยากาศภายในองคก์าร เพราะบรรยากาศองคก์ารเป็นตัวก าหนดการท างานของบุคลากร 
รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์าร ซึง่การมีบรรยากาศองคก์ารในดา้นความยืดหยุ่น
จะช่วยใหพ้นกังานภายในบรษัิทมีอิสระทางดา้นความคิดและสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานไดด้ี ทัง้นี ้
ความส าเร็จของงานจะเกิดขึน้ได้ต้องควบคู่ไปกับการมีรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่และการมี
มาตรฐานการปฏิบตัิงานของผูป้ฏิบตัิงาน เพื่อลดการผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดขึน้ขณะการท างาน 
และควรชัดเจนในวิธีวัดหรือประเมินผลงาน ทั้งนี ้ความเหมาะสมของการให้รางวัลเป็นสิ่งที่
พนักงานทุกคนในองคก์ารลว้นใหค้วามส าคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังไวเ้ม่ือปฏิบัติงาน
บรรลเุป้าหมายจะไดร้บัรางวลัเป็นการตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของโบนัสประจ าปี หรือการ
เลื่อนต าแหน่ง ในการบรหิารจดัการในเรื่องของการใหร้างวลั สิ่งที่บรษัิทตอ้งค านึงถึงเป็นสิ่งแรกคือ
ความยุติธรรมในการให้รางวัลตอบแทน นอกจากนีย้ังตอ้งค านึงเสมอว่า หากบริษัทตอบแทน
พนกังานอย่างเหมาะสม บรรยากาศในบรษัิทเต็มไปดว้ยความสขุ จะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู ้
ของสมาชิกภายในองคก์ารไดด้ีขึน้ จะท าใหพ้นักงานรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งที่ขององคก์าร จนเกิดเป็น
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ความผูกพันและเกิดความรูส้ึกจงรักภักดีต่อองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Litwin & 
Stringer (1968) กล่าวว่า องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายในองค์การ บุคคลในองค์การ
สามารถรบัรูไ้ดท้ัง้ทางตรงและทางออ้ม และยงัมีมีอิทธิพลต่อการจูงใจและปฏิบตัิงานในองคก์าร  
เช่น โครงสรา้งองคก์าร รางวลั ความอบอุ่น และการสนบัสนุน ทัง้นีย้งัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
พิชิต เทพวรรณ ์(2548) ไดศ้ึกษาเรื่อง มิติองคก์ารที่มีต่อการพัฒนาองคก์ารแห่งการเรียนรู ้แนว
ปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลยั นอรท์-เชียงใหม่ พบวา่ มิติบรรยากาศองคก์ารมีประสิทธิภาพใน
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูใ้นทกุดา้น ซึ่งตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม อนัไดแ้ก่ 
ความรบัผิดชอบในงาน ดา้นความชดัเจนของนโยบายและเป้าหมาย ดา้นการเปิดโอกาสใหเ้รียนรู ้
ด้านความอบอุ่นในการปฏิบัติงานสามารถร่วมกัน  โดยสามารถสรุปได้ว่า การมุ่งสู่การเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรูจ้ะตอ้งมีการสรา้งบรรยากาศองคก์าร โดยสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละ
การพฒันาของบคุคล เพื่อน าไปสูก่ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ทัศนา สุขเป่ียม (2555) ที่ไดศ้ึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์ารและการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรูข้องหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษาของรฐัตามการรบัรูข้องบรรณารกัษ์ พบว่า 
บรรยากาศองคก์รมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรูข้อง
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัตามการรบัรูข้องบรรณารกัษ์ โดยกล่าวว่า มิติที่มีความสมัพนัธ์
กบัความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรูใ้นระดบัสงู ไดแ้ก่ มิติมาตรฐานการปฏิบตัิงาน มิติความอบอุ่น 
มิติความเสี่ยง มิติการสนับสนุนและมิติความภักดีต่อองคก์ร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 

4. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวิจยั 
จากการศึกษาวิจัย การจัดการความรูแ้ละบรรยากาศองคก์ารที่มีความสมัพันธต์่อการ

เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ ผูว้ิจยัไดมี้ขอ้เสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทควรมีการวางแผนพัฒนาพนักงานในกลุ่มช่วงอายุระหว่าง 21 – 30 ขึน้ไป ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูสู้งสุด โดยอาจมีการส่งพนักงานไปฝึกอบรม
ความรูใ้หม่ๆ ทั้งในดา้นทักษะทางออ้ม หรือ Soft Skill และทักษะดา้นความรูท้ี่ใชใ้นการท างาน 
ความสามารถในการใช้เทคนิคต่าง ๆ  ให้กับพนักงานกลุ่มนีอ้ย่างสม ่าเสมอ เพื่อน ามาใช้กับ 
การท างานที่ตอ้งพบปะลกูคา้อยู่เป็นประจ า นอกจากพนกังานจะไดป้ระยุกตใ์ชค้วามรูท้ี่ไปอบรม
มาแลว้ใหเ้กิดประโยชน ์ยงัสง่ผลดีตอ่บรษัิทในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรยีนรูไ้ดด้ียิ่งขึน้ 
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2. บรษัิทควรมีนโยบายในการใหผ้ลตอบแทน หรือการใหร้างวลัแก่พนกังานที่ปฏิบตัิงาน
ไดด้ี เช่น การขึน้เงินเดือนที่เหมาะสมต่อภาระงาน โดยเฉพาะการใหค้วามส าคญัในกลุม่พนกังานที่
มีรายไดต้่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่ง 
การเรียนรูม้ากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ซึ่งจุดนีเ้ป็นเสมือนแรงผลกัดนัใหพ้นักงานขยนัที่จะเรียนรูแ้ละเก็บ
เก่ียวทักษะในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองให้ได้มากที่สุด ท าให้บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ 
มากยิ่ งขึ ้น  ดังนั้นบริษัทควรจะเล็งเห็นความส าคัญในจุดนี ้ ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานเกิด  
ความประทบัใจและน าไปสูค่วามจงรกัภกัดีต่อองคก์ารในที่สดุ 

3. เม่ือพิจารณารายดา้นกระบวนการแสวงหาความรู ้พบว่า มีความสมัพนัธก์บัการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ในดา้นความรอบรูแ้ห่งตน ดา้นการมีแบบแผนความคิด ดา้นการมีวิสยัทศันร์ว่มกนั ดา้นการเรียนรู ้
รว่มกนัเป็นทีม และดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ ครบทัง้ 5 ดา้น โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง
และต ่า ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าบริษัทควรให้ความส าคัญในด้านนีเ้พิ่มเติมมากยิ่งขึน้ เพราะ  
การแสดงหาความรูเ้ป็นจุดเริ่มตน้ของการเรียนรูใ้นการปฏิบตัิงานในรูปแบบต่าง ๆ ดงันัน้เพื่อให้
การแสวงหาความรูมี้ความสัมพันธ์ในระดับสูง บริษัทควรมีแนวทางในการส่งเสริมเพื่อให้เกิด  
การพัฒนา โดยผู้บริหารควรจัดอบรมความรูส้  าหรบัเพิ่มทักษะ และจัดกิจกรรมที่สามารถให้
พนักงานแบ่งปันความรูร้ะหว่างกันภายในองคก์าร หรืออาจเป็นการฝึกอบรมความรูร้ะหว่าง
ปฏิบัติงานจริงภายนอกสถานที่ เพื่อให้พนักงานมีการแสวงหาและรวบรวมความรูจ้ากแหล่ง
ภายนอกองคก์รมาปรบัในการท างานของตนเองอยู่เสมอ 

4. การจัดการความรูใ้นด้านกระบวนการสรา้งความรู ้ด้านกระบวนการจัดเก็บและ  
การเรียกใชค้วามรู ้และดา้นกระบวนการถ่ายโอนและการใชป้ระโยชนค์วามรู ้มีความสมัพนัธก์บั
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งเป็นผลดีต่อองคก์ารในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
และสามารถสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในอตุสาหกรรมเดียวกนั ดงันัน้บรษัิทควรมีนโยบาย
ในการบริหารจดัการเพื่อใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูเ้ป็นไปอย่างยั่งยืนและก่อใหป้ระโยชน์
สงูสดุต่อตวัองคก์าร 

5. บรรยากาศองคก์าร พบว่ารายดา้นของบรรยากาศองคก์ารมีระดบัความสมัพนัธอ์ยู่ใน
ระดบัสงูมาก ซึ่งบรรยากาศองคก์ารอาจกล่าวไดว้่าเป็นเสมือนหวัใจในการหล่อเลีย้งความสขุใน
การท างานของพนักงาน ดังนั้นผูบ้ริหารควรมีการส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศองคก์ารทั้ง 6 ดา้น 
อย่างตอ่เนื่อง เพื่อใหก้ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูเ้ป็นไปอย่างยั่งยืน 
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5. ข้อเสนอแนะในงานวิจยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล มมุมองและทัศนคติในการท างาน รวมถึงวิธีใน

การจดัการความรูข้องกลุ่มพนกังานที่มีอายุ 21-30 ขึน้ไป เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า พนกังาน
กลุ่มนีมี้ผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูไ้ดด้ีกว่ากลุม่พนกังานที่ มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี และ 
41 ปีขึน้ไป ซึ่งการศึกษาดงักล่าวอาจจะช่วยใหท้ราบถึงวิธีการปฏิบตัิงาน แนวคิด หรือเป้าหมาย
ของพนักงานกลุ่มดังกล่าว เพื่อที่บริษัทจะไดท้ราบถึงทิศทางในการวางแผนพัฒนาพนักงานใน
องคก์ารไดอ้ย่างเหมาะสมในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูท้ี่ดียิ่งขึน้ 

2. ควรมีการศึกษาการจัดการความรูท้ี่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยในดา้นกระบวนการ
แสวงหาความรูเ้พิ่มเติม เช่น การแสวงหาความรูภ้ายในและภายนอกองคก์ารเพิ่มมากขึน้ เพื่อให้
สามารถใชก้ารจดัการความรูใ้นการสรา้งตน้แบบเชิงระบบจากแหลง่เรียนรูต้่าง ๆ เพื่อประโยชนต์่อ
การพฒันาความรูข้องบคุลากรภายในองคก์ารใหด้ีและยั่งยืนยิ่งขึน้ 

3. ควรมีการศึกษาการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องบริษัทอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบให้
เห็นจดุเด่นและจดุดอ้ยขององคก์าร รวมถึงการศกึษาปัญหาที่เป็นอปุสรรคต่อการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู ้เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม และยงัสามารถวางแผน
เพื่อการพฒันาพนกังานภายในองคก์ารใหก้า้วสูก่ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูท้ี่ดียิ่งขึน้ และยั่งยืน
ต่อไปไดใ้นอนาคต 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจยั 
 

 เรื่อง การจดัการความรูแ้ละบรรยากาศองคก์ารที่มีความสมัพนัธต์่อการเป็นองคก์ารแห่ง

การเรยีนรูข้องพนกังานบรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ค าชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามนีมี้วัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาเก่ียวกับ “การจัดการความรูแ้ละบรรยากาศ

องคก์ารที่มีความสมัพนัธต์่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องพนกังานบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ” ผูว้ิจัยจึงขอความกรุณาจากท่านใน 

การกรอกแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อผลสมบูรณข์องการวิจยัจะไดเ้ป็นไปตามความมุ่ง

หมายและขอขอบพระคณุท่ีท่านไดใ้หค้วามรว่มมือ  

  

 แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 4 สว่นดงัตอ่ไปนี ้

  ส่วนที ่1 ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

  สวนที ่2 การจดัการจดัการความรู ้

  ส่วนที ่3 บรรยากาศองคก์าร 

  สวนที ่4 การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้  
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ส่วนที ่1   ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง   โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ลงในช่องวา่งที่ตรงกบัขอ้มลูของตวัท่าน 

 

1. เพศ 

    ชาย     หญิง 

2. อาย ุ

  21-30 ปี    31-40 ปี 

  41-50 ปี    51 ปีขึน้ไป 

3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

    ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี    ปรญิญาตรี หรือ เทียบเท่า  

    สงูกวา่ปรญิญาตร ี     

4. สถานภาพ 

    โสด      สมรส/อยูด่ว้ยกนั 

    แยกกนัอยู่/หมา้ย/หย่ารา้ง       

5. ระดบัต าแหน่งงาน 

    ระดบัปฏบิตัิการ    ระดบัจดัการ 

    ระดบับงัคบับญัชา 

6. รายไดต้่อเดือน 

    นอ้ยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท   15,001 - 25,000 บาท 

    25,001 - 35,000 บาท    35,001 - 45,000 บาท 

    45,001 - 55,000 บาท    55,001 บาท ขึน้ไป 
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7. ระยะเวลาในการท างาน 

    ต ่ากวา่ 1 ปี      1 - 3 ปี 

    4 – 6 ปี      7 – 10 ปี   

    มากกวา่ 10 ปี 
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ส่วนที ่2 การจัดการความรู้  
ค าชีแ้จง การจดัการความรูแ้ละบรรยากาศองคก์ารที่มีความสมัพนัธ์ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ

เรียนรูข้องพนักงานในบริษัทมากนอ้ยเพียงใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง โดยเลือก

เพียง 1 ค าตอบ 

 

ขอ้ การจัดการความรู้ 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(1) 

เห็นดว้ย 
 
(2) 

ไม่แน่ใจ 
 
(3) 

ไม่เห็นดว้ย 
 
(4) 

ไม่เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(5) 

ด้านกระบวนการแสวงหาความรู้      

1 ท่านมีการแสวงหาความรูท้ี่จ  าเป็นต่อ
การปฏิบตัิงานอยู่เสมอ 

     

2 ผูบ้งัคบับญัชามีการส่งเสรมิใหพ้นกังาน
แสวงหาความรูไ้ดอ้ย่างเต็มที่ 

     

3 ท่านกระตือรือรน้ที่จะแสวงหาความรู ้
ใหม่ๆ จากการเข้าร่วมอบรมภายใน
องคก์าร 

     

4 มีการพยายามเรยีนรูส้ิ่งต่างๆ ใหม้ากขึน้ 
เพื่ อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ 
ยคุสมยั 

     

5 มีการน าความรู ้ที่ ได้รับจากการเข้า
ประชุม หรืออบรม มาประยุกต์ใช้ใน 
การปฏิบตัิงาน 

     

ด้านกระบวนการสร้างความรู้      

6 บริษัทมีการสนบัสนุน ส่งเสริมพนกังาน
ให้สรา้งความรูใ้หม่ๆ จากการร่วมท า
กิจกรรม  หรือ ฝึกอบรม รวมถึงการ
ทดลองปฏิบตัิในสิ่งใหม่ๆ 
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ขอ้ การจัดการความรู้ 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(1) 

เห็นดว้ย 
 
(2) 

ไม่แน่ใจ 
 
(3) 

ไม่เห็นดว้ย 
 
(4) 

ไม่เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(5) 

7 พนักงานหรือสมาชิกภายในแผนก 
ของท่ าน  ส ามารถ ใช้ค วาม รู ้จ า ก
ประสบการณ ์มาพฒันาวิธีการท างาน
ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ 

     

8 พนกังานในแผนกของท่านมีสว่นรว่ม
ในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆ ใหแ้ก่
องคก์าร 

     

9 ท่านคิดวา่บรษิัทมีการสรา้งความรูใ้หม่
โดยใชว้ิธีการที่หลากหลาย 

     

10 ท่านคิดวา่บรษิัทมีการก าหนดขัน้ตอน
การสรา้งความรูอ้ย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพสงู 

     

ด้านกระบวนการจัดเก็บและการเรียกใช้
ความรู้ 

     

11 บริษัทมีการรวบรวมความรูใ้หม่ๆอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่ อให้มีวามรู ้ที่ทันสมัยอยู่
เสมอ 

     

12 บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ ง่ายต่อการน ามาใช้งานเม่ือ
จ าเป็น 

     

13 บริษัทมีการก าหนดบุคคลที่รบัผิดชอบ
ในการจดัเก็บความรูโ้ดยเฉพาะ 

     

14 บริษัทมั่นท าการรวบรวมความรูใ้หม่ๆ
อย่างตอ่เน่ือง เพื่อใหมี้ความรูท้ี่ทนัสมยั 

     

15 ในแผนกของท่านมีการน าความรู ้ที่
คน้ควา้จากอินเตอรเ์น็ตมาใชป้ระโยชน ์
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ขอ้ การจัดการความรู้ 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(1) 

เห็นดว้ย 
 
(2) 

ไม่แน่ใจ 
 
(3) 

ไม่เห็นดว้ย 
 
(4) 

ไม่เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(5) 

ด้านกระบวนการถ่ายโอนและการใช้
ประโยชนค์วามรู้ 

     

16 บรษิัทมีการสลบัเปลี่ยน หมนุเวียนการ
ท างานเพื่อใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนองค์
ความรูร้ะหวา่งกนัและกนั 

     

17 สมาชิกในแผนกของท่านสามารถ 
น าความรูท้ี่ไดศ้ึกษาคน้ควา้จากแหล่ง
ต่ างๆ  เช่ น  อิ น เตอร์เน็ ต ( Internet), 
อิ น ท ร า เน็ ต  ( Intranet)  ม า ใ ช้ ใ ห ้
เกิดประโยชน ์

     

18 ท่านคิดว่าตนเองและสมาชิกภายใน
แผนกสามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ช้
ในการปฏิบตัิงานไดด้ ี

     

19 พนักงานในแต่ละแผนกมีการถ่ายโอน
ความรูท้ี่ไดม้าซึง่กนัและกนั 

     

20 พนักงานในองคก์ารสามารถใชค้วามรู ้
พฒันางานที่รบัผิดชอบไดด้ียิ่งขึน้ 
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ส่วนที ่3 บรรยากาศองคก์าร  

ค าชีแ้จง การจดัการความรูแ้ละบรรยากาศองคก์ารที่มีความสมัพนัธ์ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ

เรียนรูข้องพนักงานในบริษัทมากนอ้ยเพียงใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง โดยเลือก

เพียง 1 ค าตอบ 
 

ขอ้ บรรยากาศองคก์าร 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(1) 

เห็นดว้ย 
 
(2) 

ไม่แน่ใจ 
 
(3) 

ไม่เห็นดว้ย 
 
(4) 

ไม่เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(5) 

ด้านความยดืหยุ่น      

1 บริษั ท มีการสนับสนุน ให้มีการน า
แนวคิดใหม่ หรือวิธีการใหม่ๆ มาปรบั
ใชใ้นการท างาน รวมถึงปรบัใชภ้ายใน
องคก์าร  

     

2 บริษัทสามารถใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัย
เข้ามาช่ วยในการปฏิ บัติ งานให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

     

3 ท่านสามารถแกปั้ญหาและปรบัตัวให้
เข้ากับสถานการณ์โดยใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่เขา้มาช่วยในการปฏิบตัิงาน 

     

4 ในบรษิัทของท่านมีการกระจายอ านาจ
ในการตัดสินใจทางการบริหารจาก
ระดบับน ลงมาระดบัลา่ง 

     

5 บรษิัทสามารถยอมรบัความผิดพลาดที่
อาจเกิดขึน้ไดจ้ากการท างาน
นอกเหนือจากที่ประเมินไว ้

     

ความรู้สึกรับผิดชอบ      

6 ผู้บั งคับบัญ ชามอบหมายงานให้
รับ ผิ ด ช อบ ต ามค วาม เห ม าะสม
สอดคลอ้งกบัต าแหน่งหนา้ที่ 
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ขอ้ บรรยากาศองคก์าร 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(1) 

เห็นดว้ย 
 
(2) 

ไม่แน่ใจ 
 
(3) 

ไม่เห็นดว้ย 
 
(4) 

ไม่เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(5) 

7 บริษัทสนบัสนนุใหพ้นกังานเห็นคุณค่า
ข อ งก า รป ฏิ บั ติ ง าน ใน ส่ วน ที่ ต น
รบัผิดชอบ 

     

8 ท่าน รู ้สึกว่างานที่ รับผิดชอบอยู่ ใน
ปัจจุบันตรงกับความสามารถและ
ความถนดัของตน 

     

9 ท่านคิดว่าความรับผิดชอบเป็นสิ่ ง
ส าคัญ อย่ างยิ่ ง ในการปฏิ บัติ งาน
ภายในองคก์าร 

     

10 ท่านคิดว่าความรับผิดชอบในการ
ท างานของตนเอง เป็นสิ่งที่มีประโยชน์
ตอ่องคก์าร 

     

ด้านระดับของมาตรฐานการปฏิบัตงิาน      

11 บริษัทมีการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบตัิงานไวอ้ย่างชดัเจน 

     

12 ผู้บั งคั บ บัญ ชา ให้ อ าน าจ ใน การ
ตัดสินใจแก่พนักงานภายใต้บังคับ
บญัชาในการน าเสนอแผนงาน 

     

13 ปริมาณ งานที่ ได้รับมอบหมายให้
รบัผิดชอบอยู่ในระดบัที่เหมาะสม 

     

14 บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(KPI) และน าผลนัน้มาวางแผนเพื่อท า
การปรับปรุงหรือก าหนดทิศทางการ
ท างานอย่างตอ่เน่ือง 

     

15 ห าก เกิ ด ปัญ ห าค วาม ล่ าช้าห รือ 
งานสะดดุท่านสามารถตรวจสอบความ
ชดัเจนไดเ้ลย วา่มีปัญหาในขัน้ตอนใด 
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ขอ้ บรรยากาศองคก์าร 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(1) 

เห็นดว้ย 
 
(2) 

ไม่แน่ใจ 
 
(3) 

ไม่เห็นดว้ย 
 
(4) 

ไม่เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(5) 

ด้านความเหมาะสมของการใหร้างวัล      

16 บรษิัทมีการพิจารณาความดีความชอบ 
หรือจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานที่
ท  างานไดบ้รรลเุปา้หมายขององคก์าร 

     

17 ท่านคิดว่าบรษิัทมีระบบการใหร้างวลัที่
ยตุิธรรมต่อทกุคนในองคก์าร 

     

18 ท่านมีความรูส้ึกว่าองค์การมีการให้
รางวลัอย่างเหมาะสม 

     

19 ท่ าน คิ ด ว่ าพ นั ก งานทุ ก คน ได้ รับ
ผลตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน 

     

20 ท่ า น คิ ด ก ว่ า ก า ร ให้ ร า ง วั ล ข อ ง
ผู้บั งคับ บัญ ชาขอ งท่ าน  มี ค วาม
เหมาะสมตอ่การท างาน 

     

ด้านความชัดเจน      

21 บรษิัทมีการก าหนดขอบเขตของงานใน
แตล่ะดา้นไวอ้ย่างชดัเจน 

     

22 การมอบหมายงานของผูบ้งัคบับญัชามี
ความชดัเจน 

     

23 บริษัทมีนโยบายชัดเจนในด้านการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของ
พนกังาน 

     

24 บริษั ทได้ก าหนด กฎระเบียบ หรือ
ข้ อ บั ง คั บ     ไ ว้ อ ย่ า ง ชั ด เจ น  ไม่
คลมุเครือ 

     

25 ภายในองค์การของท่านได้มีการตั้ง
ม าตรฐาน ในการท า งาน ไว้อย่ า ง
เหมาะสม 
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ขอ้ บรรยากาศองคก์าร 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(1) 

เห็นดว้ย 
 
(2) 

ไม่แน่ใจ 
 
(3) 

ไม่เห็นดว้ย 
 
(4) 

ไม่เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(5) 

ด้านระดับความผูกพันต่อทมีงาน      

26 ความสัมพั น ธ์ข อ งท่ าน กับ เพื่ อ น
รว่มงานเป็นไปดว้ยดี 

     

27 บริษัทมีแนวทางในการจูงใจเพื่อให้
พนักงานยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู ้
กบัเพื่อนรว่มงาน 

     

28 บรษิัทมีการสนบัสนนุใหพ้นกังานมีการ
ท างานรว่มกนัเป็นทีม 

     

29 ท่ าน ได้ รับ ก ารยอม รับ จาก เพื่ อ น
รว่มงาน 

     

30 ท่ าน ได้ รับ ค า แน ะน า  ห รือ ค วาม
ช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเม่ือเกิด
ปัญหา 
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ส่วนที ่4 การเป็นองคก์ารแหง่การเรียนรู้ 

ค าชีแ้จง การจดัการความรูแ้ละบรรยากาศองคก์ารที่มีความสมัพนัธ์ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ

เรียนรูข้องพนักงานในบริษัทมากนอ้ยเพียงใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง โดยเลือก

เพียง 1 ค าตอบ 
 

ขอ้ การเป็นองคก์ารแหง่การเรียนรู้ 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(1) 

เห็นดว้ย 
 
(2) 

ไม่แน่ใจ 
 
(3) 

ไม่เห็นดว้ย 
 
(4) 

ไม่เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(5) 

ด้านความรอบรู้แหง่ตน      

1 บริษัทส่งเสริมให้พนักงานเกิดการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองอย่างตอ่เน่ือง 

     

2 ท่านกระตือรอืรน้ สนใจและใฝ่เรยีนรูส้ิ่ง
ใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อเพิ่มพูนศกัยภาพใน
การท างาน 

     

3 พนักงานในบริษัทของท่านก าหนด
แนวทางวิธีการพฒันาและปรบัปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ไปสู่ เป้าหมายได้ด้วย
ตนเอง 

     

4 พ นั ก ง า น ใ น บ ริ ษั ท ข อ ง ท่ า น มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาแมไ้ม่ใช่
งานในหนา้ที่ของตน 

     

5 พนักงานในบริษัทของท่านมีความ
มุ่งมั่นในการพฒันางาน เพื่อจะผลิตผล
งานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
องคก์าร 

     

6 พนักงานในบริษั ทของท่ าน มีการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการหรอืวิธีการอื่น ๆ 
เพื่ อ เพิ่ ม พู น ค วาม รู ้ข อ งตนอย่ า ง
ตอ่เน่ือง 
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ขอ้ การเป็นองคก์ารแหง่การเรียนรู้ 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(1) 

เห็นดว้ย 
 
(2) 

ไม่แน่ใจ 
 
(3) 

ไม่เห็นดว้ย 
 
(4) 

ไม่เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(5) 

ด้านการมีแบบแผนความคิด      

7 แนวคิดใหม่ในการท างานและวิธีแกไ้ข
ปัญหาจะถูกผลักดันให้เกิดขึน้อย่าง
อตัโนมตัิในองคก์ร 

     

8 พนักงานมีการปรบัรูปแบบวิธีการคิด
และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ งานของตน ให้
ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา 

     

9 พนกังานสามารถเช่ือมโยงน าความคิด
ไป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

     

10 พนักงานมีการจัดล าดับความส าคัญ
และความเร่งด่วนของงานอย่างเป็น
ระบบ 

     

11 พนักงานค านึงถึงผลกระทบในแต่ละ
ดา้นของการปฏิบตัิงานที่มีตอ่งองคก์าร
อยู่เสมอ  

     

ด้านการมีวิสัยทศันร่์วมกัน      

12 พนกังานทกุระดบัของบรษิัท มีส่วนรว่ม
ในการก าหนดวิสยัทศัน ์

     

13 วิสัยทัศน์ในการท างานของพนักงาน
สอดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์ององคก์าร 

     

14 พนักงานในบริษัทมีความเข้าใจต่อ
วิสยัทศันข์ององคก์ารตรงกนั 

     

15 มีการผลักดัน ให้วิสัยทัศน์มี ความ
เป็นไปได ้

     

16 พนักงานได้รับโอกาสในการก าหนด
วิสัยทัศน์และร่วมกันท างานเพื่ อให้
บรรลเุปา้หมายขององคก์าร 
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ขอ้ การเป็นองคก์ารแหง่การเรียนรู้ 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(1) 

เห็นดว้ย 
 
(2) 

ไม่แน่ใจ 
 
(3) 

ไม่เห็นดว้ย 
 
(4) 

ไม่เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(5) 

ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทมี      

17 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนพนักงาน
ใหท้ างานและแกปั้ญหารว่มกนัเป็นทีม 

     

18 บริษัทของท่านและสมาชิกในทีมมีการ
ตัง้เกณฑค์วามส าเรจ็ของงานรว่มกนั 

     

19 แ ผ น ก ต่ า ง  ๆ  ภ า ย ใน อ งค์ ก า ร มี 
การประชุมหารือ เพื่ อแก้ปัญหาใน 
การท างานรว่มกนั 

     

20 ในการท างานเป็นทีม ท่านได้แสดง
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรูท้ี่
ไดจ้ากการท างานกบัเพื่อนรว่มทีม 

ของท่าน 

     

ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ      

21 บริษั ทได้น าวิสัยทัศน์ขององค์การ 
ไปบูรณาการในการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ 

     

22 บ ริ ษั ท ส่ ง เส ริ ม ใ ห้ พ นั ก ง า น มี
กระบวนการคิดวิเคราะห ์

     

23 ในการท างานจะมีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน แลว้น ามา
ปรบัปรุงพฒันางาน 

     

24 พนัก งาน ในบ ริษั ท ของมี การวาง
แผนการท างานอย่างเป็นระบบ 

     

25 ในการท างานพนักงานมักจะค านึงถึง
ผลกระทบหรือความตอ้งการของฝ่าย
งานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งดว้ยอยู่เสมอ 
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ขอ้เสนอแนะ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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