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บทคดัย่อ 
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทมีีความสัมพันธ์กบัความเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพือศึกษาระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จํากัด และเพือศึกษาความสัมพันธ์ของความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้กับการสร้างนวัตกรรม 
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด สายงานปฏิบัติการ ด้านปฏิบัติการนคร
หลวง จาํนวน  คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะห์ค่า ANOVA และสมัประสทิธสิหสมัพันธแ์บบเพียร์สนั  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ และอายุการทาํงานทีแตกต่างกันมีระดับ
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แตกต่างกนั โดยระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการคิดอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ ด้านการมีแบบแผนความคิด และ
ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ตามลาํดับ และความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กับการ
สร้างนวัตกรรมของพนักงานสายงานปฏบัิติการอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  

 

1.บทนาํ 
การเติบโตอย่างต่อเนืองของธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ) ในประเทศ

ไทยเป็นอกีส่วนสาํคัญในการดึงดูดผู้ประกอบการโลจิสติกส์ต่างชาติเข้ามาดาํเนินการแข่งขัน ทาํให้
ธุรกิจโลจิสติกส์มีการแข่งขันสูงขึนอย่างต่อเนืองและมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิงในเขตกรุงเทพมหานครทีเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ ซึง
ผู้ประกอบการขนส่งสนิค้าของไทยไม่สามารถรองรับการเติบโตได้ทนัความต้องการของผู้ใช้บริการ
ทาํให้ผู้ประกอบการของไทยต้องเร่งปรับตัวในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพบริการ
การนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน
การบริหารงานโลจิสติกส์และภาษาต่างประเทศ เพือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งจากต่างชาติได้ 
(อภิรดี ตันตราภรณ์, 2553) และหากองค์กรใดทมีีการสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมขึน
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ภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการพัฒนาสิงเดิม หรือการประดิษฐ์สงิใหม่ ซึงสงินันอาจจะ
เป็นผลิตภัณฑ์ บริการหรือกระบวนการทกี่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร สิงเหล่านีจะเป็นปัจจัย
สาํคัญทบ่ีงชีความอยู่รอดขององค์กรนันๆ  

แต่ด้วยประเทศไทยมีผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงรายเดียวคือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จํากัด (ปณท) จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างทันท่วงทีและมี
ประสิทธิภาพ ดังนัน เมือผู้ประกอบการต่างชาติทมีีศักยภาพทงัทางด้านบุคลากร และเทคโนโลยี
เข้ามาลงทุนด้วยกลยุทธ์ของทีเน้นการให้บริการแบบเจาะตลาดเฉพาะกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดในภาพรวมด้านการขนส่งสินค้าออนไลน์ของ ปณท ลดลง 
จากร้อยละ  เหลือร้อยละ  โดยในพืนทีกรุงเทพ- ปริมณฑล ส่วนแบ่งทางการตลาดของ 
ปณท คิดเป็นร้อยละ  ในขณะทส่ีวนแบ่งการตลาดพืนทีต่างจังหวัดยังคงถือส่วนแบ่งมากทีสุด
คือ ร้อยละ  (พิษณ ุวานิชผล, 2560)  

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จาํกดั (ปณท) เป็นรัฐวิสาหกจิในกาํกบัของกระทรวงการคลัง ทาํ
ให้ต้องมีการประเมินคุณภาพผ่านระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise 

Performance Appraisal : SEPA) จากสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ ซึงมีข้อกาํหนด
เกียวกับการเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล ว่าด้วยการทีรัฐวิสาหกิจจะบรรลุผลการ
ดาํเนินงานทเีป็นเลิศ ต้องมีแนวทางทนีาํไปปฏบัิติเป็นอย่างดี ในเรืองการเรียนรู้ระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล การเรียนรู้ระดับองค์กรประกอบด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนืองของแนวทางทมีีอยู่
และการเปลียนแปลงทีสาํคัญทีนาํไปสู่เป้าประสงค์และแนวทางใหม่ๆ การเรียนรู้ต้องได้รับการ
ปลูกฝังลงไปในแนวทางการปฏบัิติของรัฐวิสาหกจิ โดยการเรียนรู้ดังกล่าวจะต้องเป็นปกติวิสัยของ
งานประจําวัน มีการปฏิบัติในระดับบุคคล หน่วยงาน และองค์กร ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหา  
ทีต้นเหตุ มุ่งเน้นการสร้างและแบ่งปันความรู้ทัวทังองค์กรและเกิดขึนจากโอกาสททีาํให้เกดิการ
เปลียนแปลงทมีีนัยสาํคัญและมีความหมาย (สมบัติ กุสมุาวลี, 2554)  

ปัจจุบัน ปณท เป็นหน่วยงานทีให้บริการทางด้านไปรษณีย์และโลจิสติกส์ มีพนักงาน
และลูกจ้างทัวประเทศกว่า ,  คน ซึงร้อยละ  เป็นบุคลากรสายงานปฏบัิติการทถีือเป็น
ส่วนสาํคัญในการขับเคลือนธุรกิจของไปรษณีย์ โดยมีการแบ่งด้านบริหารงานหลักๆเป็น  ด้าน 
คือ ด้านนครหลวง มีหน้าทีกาํกับดูแลทีทาํการไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ส่วนด้านภมิูภาค มีหน้าทกีาํกบั ดูแลททีาํการไปรษณีย์ต่างจังหวัด ซึงกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัด
ทีมีปริมาณงานหนาแน่น เพราะมีประชากรกว่า .  ล้านคน และยังเป็นทีตังของผู้ประกอบการ
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซกว่า  ราย จาก  รายทวัประเทศ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2559) ทาํ
ให้ด้านนครหลวงจึงมีบุคลากรกว่า ,  คน เพือรองรับปริมาณงานและการแข่งขันทเีพิมขึน
อย่างต่อเนือง ด้วยเหตุนีหากบุคลากรในด้านนครหลวงมีความรู้ความสามารถ มีความชํานาญ 
และสามารถพัฒนางานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กจ็ะนาํมาสู่ประสิทธิผลในการทาํงานและ



เกิดการปรับปรุงกระบวนงาน จนก่อให้เกิดสร้างนวัตกรรมขึนในองค์กร ซึงนับเป็นสิงทสีาํคัญใน
การดาํเนินธุรกจิในยุคปัจจุบัน  

จากข้อมูลดังกล่าว ทาํให้ผู้ศึกษามีความสนใจทจีะศึกษาถึงเรืองความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้กับการสร้างนวัตกรรมของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จาํกัด โดยผล
การศึกษาครังนีจะทาํให้ทราบถึงระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บริษัทไปรษณีย์ไทย 
จาํกดั และความสมัพันธ์ขององค์กรแห่งการเรียนรู้กบัการสร้างนวัตกรรม ซึงสามารถใช้เป็นข้อมูล
สําหรับการบริหารด้านพัฒนาบุคลากร เพือปรับปรุงพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร ซึงจะสามารถเพิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาองค์กรให้เติบโตได้อย่างยังยืน  

 

2. วตัถุประสงคง์านวิจยั 
 2.1 เพือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทมีีความสมัพันธก์บัความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 2.2 เพือศึกษาระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จาํกดั 

 2.3 เพือศึกษาความสมัพันธข์องความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้กบัการสร้างนวัตกรรม 

 

3. สมมติฐานงานวิจยั 
 สมมติฐานท ี1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สังกดั และอายุการทาํงานท ีปณท ทแีตกต่าง
กนั มีระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท ี2 ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธก์บัการสร้างนวัตกรรม 

 

4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั 
 4.1 จากการวิจัยในครังทาํให้ทราบถึงสภาพความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จาํกดั สายงานปฏบัิติการ ด้านปฏบัิติการนครหลวง 
 4.2 จากผลการศึกษาในครังนี สามารถนาํข้อมูลไปใช้วางแผน ปรับปรุงการบริหารงาน
ด้านพัฒนาบุคลากรของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เพือประสิทธิผลขององค์กร และพัฒนา
องค์กรให้เติบโตอย่างยังยืน 

 

5. ขอบเขตงานวิจยั 
 5.1 ขอบเขตด้านประชากร ในการศึกษาวิจัยในครังนีคือ พนักงานและลูกจ้าง บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จาํกดั สายงานปฏบัิติการ ด้านปฏบัิติการนครหลวง 
 5.2 ขอบเขตด้านเนือหา การวิจัยครังนีมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้กบัการสร้างนวัตกรรมของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จาํกดั  
 .  ขอบเขตกดด้านัวแปร สามารถจาํแนกตัวแปรได้ดังนี 



  5.3.1 ตัวแปรอสิระ (Independent Variable) 

   1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประยุกต์จากงานวิจัยของ ปิยณัฐ เกียงประสิทธิ (2560) ขวัญตา 
เสมอเชือ (2559) และ ณิชาภัทร ไทยภักดี (2559) ได้แก่ 

  - อายุ 

  - สงักดั 

  - อายุการทาํงานท ีปณท 

  2. ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้ใช้แนวคิดวินัย 5 ประการของ ปีเตอร์ เซงเก้ 

(1990) ประกอบด้วย 

  - การเป็นบุคคลรอบรู้  
  - การมีแบบแผนความคิด 

  - การมีวิสยัทศัน์ร่วมกนั 

  - การเรียนรู้ ร่วมกนัเป็นทมี  

  - การคิดอย่างเป็นระบบ 

 5.3.2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ใช้ปัจจัยบ่งชีการเป็นนวัตกรรม ของ สมนึก 
เออืจิระพงษ์พันธ ์(2553) แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี 

  1) ความใหม่ 

  2) ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกจิ 

  3) การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 

 5.4 ขอบเขตด้านเวลา ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 
2563 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 
งานวิจัยชินนีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research ) เครืองมือทใีช้ในการ

วิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างขึนจากการสอบถามเอกสาร และผลงานวิจัยที
เกยีวข้อง โดยแบ่งเนือหาเป็น 3 ตอน ดังนี 

ตอนท ี1 เป็นแบบสอบถามเกียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของตัวอย่าง ได้แก่ อายุ สังกัด 
และอายุการทาํงาน ลักษณะคาํถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนท ี2 แบบสอบถามเกยีวกับ ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บุคลากร ปณท 
สายงานปฏบัิติการ ด้านปฏบัิติการนครหลวง  

ตอนท ี3 แบบสอบถามเกยีวกบัตัวแปรตามคือ การสร้างนวัตกรรม  
ข้อมูลในตอนที  และ ตอนที  ลักษณะของคาํถามเป็นแบบมาตรวัดแบบลิเคิร์ท 

(Likert’s Scale) คาํตอบมีให้เลือก  ระดับ คือ มากทสีดุ มาก ปานกลาง น้อยและน้อยทสีดุ 

 



7. ผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจาํนวน  คน ส่วนใหญ่มีอายุ -  ปี คิดเป็นร้อยละ 

.  อยู่สังกัด ปน.  จํานวน  คนคิดเป็นร้อยละ .  มีอายุการทาํงานทีบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จาํกดั มากกว่า  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

  ผลการวิเคราะหอ์งคก์รแห่งการเรียนรูข้องพนกังานสายงานปฏิบติัการ ปณท 

   พบว่า ระดับความคิดเหน็ของพนักงานสายงานปฏบัิติการ ปณท ทมีีต่อองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.00, S.D. = 0.59) และ
เมือพิจารณารายด้าน เรียงระดับความคิดเหน็จากมากไปน้อย พบว่า ด้านการคิดเป็นอย่างระบบ
อยู่ในระดับมาก ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมอยู่ในระดับมาก ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้อยู่ใน
ระดับมาก ด้านการมีแบบแผนความคิดอยู่ในระดับมาก และด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมอยู่ในระดับ
มาก ตามลาํดับ ดังตารางท ี1  

( n = 435 ) 

องคก์รแห่งการเรียนรู ้
  

ระดบัความคิดเห็น 

ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ 4.01 0.61 มาก 

ด้านการมีแบบแผนความคิด 3.95 0.65 มาก 

ด้านการมีวิสยัทศัน์ร่วมกนั 3.84 0.83 มาก 

ด้านการเรียนรู้ ร่วมกนัเป็นทมี 4.02 0.78 มาก 

ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 4.17 0.63 มาก 

ค่าเฉลียรวม 4.00 0.59 มาก 

 

ตารางที  ค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
พนักงาน 

สายงานปฏบัิติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จาํกดั  

  ผลการวิเคราะหก์ารสรา้งนวตักรรมของพนกังานสายงานปฏิบติัการ ปณท  
  พบว่า ระดับความคิดเห็นของการสร้างนวัตกรรมของพนักงานสายงานปฏิบัติการ  
ปณท ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.60, S.D. = 0.75) และเมือพิจารณารายด้าน เรียง
ระดับความคิดเหน็จากมากไปน้อย พบว่า ด้านการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับ
มาก ด้านความใหม่อยู่ในระดับมาก และด้านประโยชน์ในเชิงเศรฐกิจอยู่ในระดับมาก ตามลาํดับ  
ดังตารางท ี2 

 

 

 

ย (



( n = 435 ) 

การสรา้งนวตักรรม 
  

ระดบัความคิดเห็น 

ด้านความใหม่  3.62 0.83 มาก 

ด้านประโยชน์ในเชิงเศรษฐกจิ  3.46 0.91 มาก 

ด้านการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 3.70 0.79 มาก 

ค่าเฉลียรวม 3.60 0.75 มาก 

 

ตารางที  ค่าเฉลีย (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการสร้างนวัตกรรมของพนักงาน
สายงานปฏบัิติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จาํกดั 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ผลการทดสอบสมมติฐานท ี1 คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สังกัด และอายุการ
ทาํงานท ีปณท ทแีตกต่างกัน มีองค์กรแห่งการเรียนรู้ แตกต่างกัน พบว่า อายุและอายุการทาํงาน
ที ปณท แตกต่างกันส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานสายงานปฏิบัติการ ปณท 
แตกต่างกัน ส่วนสังกัดทีแตกต่างกันส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานสายงาน
ปฏบัิติการ ปณท ไม่แตกต่างกนั 

  สมมติฐานที 2 คือ ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับการสร้าง
นวัตกรรม ในภาพรวม พบว่า ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันใน
ทศิทางเดียวกนักบัการสร้างนวัตกรรมในภาพรวม ในระดับปานกลาง ดังตารางท ี   
 

องคก์รแห่งการเรียนรู ้ r Sig. ระดบั
ความสมัพนัธ ์

ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้  0.438** 0.000 ปานกลาง 
ด้านการมีแบบแผนความคิด  0.472** 0.000 ปานกลาง 
ด้านการมีวิสยัทศัน์ร่วมกนั  0.360** 0.000 ปานกลาง 
ด้านการเรียนรู้ ร่วมกนัเป็นทมี  0.363** 0.000 ปานกลาง 
ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 0.445** 0.000 ปานกลาง 
ภาพรวม 0.490** 0.000 ปานกลาง 

* มีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 

 
 
 



ตารางที 3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กับการสร้าง
นวัตกรรม ภาพรวม 

 
8. อภิปรายผล 

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งการเรียนรู้กับการสร้างนวัตกรรมของพนักงานสาย
งานปฏบัิติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จาํกดั มีประเดน็ทน่ีาสนใจซึงนาํมาอภิปรายผลได้ดังนี 

8.1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุและอายุการทาํงานท ีปณท ของพนักงานทแีตกต่างกนั
ส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวม ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ ด้านการมีแบบแผน
ความคิด ด้านการมีวิสัยทศัน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทมี และการคิดอย่างเป็นระบบ
แตกต่างกัน อาจเพราะอายุเป็นตัวกาํหนดหรือเป็นสิงทีบ่งบอกเกียวกับประสบการณ์ในเรือง
ต่างๆ โดยทวัไปคนเราจะมีประสบการณ์มากขึนเมือมีอายุมากขึนเช่นเดียวกันกับระยะเวลาใน
การปฏบัิติงาน 

8.  ระดับความเป็นองค์กรแห่งความเรียนรู้จากความคิดเหน็ของพนักงานสายงาน
ปฏบัิติการโดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนืองมาจาก สถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันของ ปณท 
ทต้ีองเผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรง ส่งผลต่อผลประกอบการและสถานะทางธุรกิจของ ปณท 
ทาํให้พนักงานต้องตืนตัวในการหาความรู้เพือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทาํงานของตนให้มี
ประสทิธภิาพมากยงิขนึ เพือบรรลุตามวิสยัทศัน์ขององค์กรและทาํให้องค์กรอยู่รอดได้ 

8.3 ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กับการสร้างนวัตกรรมของ
พนักงานสายงานปฏบัิติการ เมือองค์กรมีการจัดการความรู้ทดีีทงัในตัวบุคลากรทุกระดับและใน
ทุกส่วนงาน รวมถึงการสร้างบรรยากาศทีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนืองร่วมกัน และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิงใหม่ ประกอบกบัการทอีงค์กรสือสารให้บุคลากรทุกระดับรับรู้
ถึงสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกจิของ ปณท ทมีีคู่แข่งเพิมมากขึน ดังนัน การสร้างนวัตกรรมจึง
เป็นสิงทีจําเป็นในภาวะปัจจุบัน พนักงานจึงต้องคิดค้นเครืองมือในการทาํงาน กระบวนการ
ทาํงาน หรือบริการใหม่ เพือพัฒนากระบวนการทาํงานให้สามารถผลิตผลงานแก่องค์กรได้อย่าง
มีประสทิธภิาพมากยงิขึน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิงขนึเช่นกนั 

 

9. ขอ้เสนอแนะ  
จากการศึกษาวิจัยครังนี ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะสาํหรับการศึกาครังต่อไปดังนี 

. ควรศึกษาตัวแปรอืนๆ ทอีาจมีความสัมพันธ์กับการสร้างนวัตกรรมของพนักงาน 
เช่น วัฒนธรรมองค์กร ความพึงพอใจในงาน ค่านิยมในการทาํงาน เป็นต้น เพือจะได้ทราบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านัน และนาํมากาํหนดเป็นแนวทางและนโยบายในการวางแผนเพือ
พัฒนาบุคลากรของ ปณท ต่อไป 



. ควรมีการศึกษาโดยเพิมกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาให้คลอบคุลมทุกสายงานใน 
ปณท เพือให้สามารถสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้กับการสร้าง
นวัตกรรมของพนักงานได้ชัดเจนยิงขนึ 

. ควรมีการศึกษาโดยวิธีการอืนๆ นอกจากการใช้แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์
เพือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและเข้าใจเหตุผลของคาํตอบมากขึน 
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