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บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีมีความสัมพันธ์กบั ความเป็ น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพือศึกษาระดับความเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย
จํากัด และเพื อศึกษาความสัมพั นธ์ของความเป็ นองค์กรแห่ งการเรียนรู้กับการสร้ างนวัตกรรม
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด สายงานปฏิบัติการ ด้ านปฏิบัติการนคร
หลวง จํานวน
คน เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะห์ค่า ANOVA และสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านอายุ และอายุการทํางานทีแตกต่างกันมีระดับ
ความเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้แตกต่างกัน โดยระดับความเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้ าน พบว่า ด้ านการคิดอย่างเป็ นระบบอยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ ด้ านการเรียนรู้ร่วมกันเป็ นทีม ด้ านการเป็ นบุ คคลรอบรู้ ด้ านการมีแบบแผนความคิด และ
ด้ านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ตามลําดับ และความเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กับการ
สร้ างนวัตกรรมของพนักงานสายงานปฏิบัติการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .

1.บทนํา
การเติบโตอย่างต่อเนืองของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ) ในประเทศ
ไทยเป็ นอีกส่วนสําคัญในการดึงดูดผู้ประกอบการโลจิสติกส์ต่างชาติเข้ ามาดําเนินการแข่งขัน ทําให้
ธุรกิจโลจิสติกส์มีการแข่งขันสูงขึนอย่างต่อเนืองและมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่ า งยิ งในเขตกรุ ง เทพมหานครทีเป็ นศู น ย์ ก ลางของเศรษฐกิ จ และการค้ า ของประเทศ ซึ ง
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้ าของไทยไม่สามารถรองรับการเติบโตได้ ทนั ความต้ องการของผู้ใช้ บริการ
ทําให้ ผ้ ูประกอบการของไทยต้ องเร่งปรับตัวในด้ านต่างๆไม่ว่าจะเป็ นการปรับปรุงคุณภาพบริการ
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ด้าน
การบริหารงานโลจิสติกส์และภาษาต่างประเทศ เพือให้ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งจากต่างชาติได้
(อภิรดี ตันตราภรณ์ , 2553) และหากองค์กรใดทีมีการสนับสนุ นให้ เกิดการสร้ างนวัตกรรมขึน
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ภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็ นในรูปแบบการพัฒนาสิงเดิม หรือการประดิษฐ์ สงใหม่
ิ
ซึงสิงนันอาจจะ
เป็ นผลิตภัณฑ์ บริ การหรื อกระบวนการทีก่อให้ เกิดประโยชน์แก่องค์กร สิงเหล่ านีจะเป็ น ปั จจั ย
สําคัญทีบ่งชีความอยู่รอดขององค์กรนันๆ
แต่ด้วยประเทศไทยมีผ้ ูประกอบการรายใหญ่เพียงรายเดียวคือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย
จํา กั ด (ปณท) จึ ง ไม่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของตลาดได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที แ ละมี
ประสิทธิภาพ ดังนัน เมือผู้ประกอบการต่างชาติทมีี ศักยภาพทังทางด้ านบุคลากร และเทคโนโลยี
เข้ า มาลงทุ น ด้ วยกลยุ ทธ์ของทีเน้ น การให้ บ ริ ก ารแบบเจาะตลาดเฉพาะกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล ส่งผลให้ ส่วนแบ่งการตลาดในภาพรวมด้ านการขนส่งสินค้ าออนไลน์ของ ปณท ลดลง
จากร้ อยละ เหลื อร้ อยละ โดยในพื นทีกรุ งเทพ- ปริ มณฑล ส่วนแบ่ งทางการตลาดของ
ปณท คิดเป็ นร้ อยละ ในขณะทีส่วนแบ่งการตลาดพืนทีต่างจังหวัดยังคงถือส่วนแบ่ งมากทีสุด
คือ ร้ อยละ (พิษณุ วานิชผล, 2560)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (ปณท) เป็ นรัฐวิสาหกิจในกํากับของกระทรวงการคลัง ทํา
ให้ ต้ อ งมี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพผ่ า นระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพรั ฐ วิ ส าหกิจ (State Enterprise
Performance Appraisal : SEPA) จากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึงมีข้อกําหนด
เกี ยวกั บ การเรี ย นรู้ ระดั บ องค์ ก รและระดั บ บุ ค คล ว่ า ด้ ว ยการทีรั ฐ วิ ส าหกิ จ จะบรรลุ ผ ลการ
ดําเนินงานทีเป็ นเลิศ ต้ องมีแนวทางทีนําไปปฏิบัติเป็ นอย่างดี ในเรืองการเรียนรู้ระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล การเรี ยนรู้ระดับองค์กรประกอบด้ วยการปรับปรุงอย่างต่อเนืองของแนวทางทีมีอยู่
และการเปลียนแปลงทีสําคัญทีนําไปสู่เป้ าประสงค์และแนวทางใหม่ๆ การเรี ยนรู้ต้องได้ รับการ
ปลูกฝังลงไปในแนวทางการปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจ โดยการเรียนรู้ดังกล่าวจะต้ องเป็ นปกติวิสัยของ
งานประจํา วั น มีก ารปฏิบั ติใ นระดับ บุ คคล หน่ วยงาน และองค์กร ส่งผลต่ อ การแก้ ไขปั ญ หา
ทีต้ นเหตุ มุ่งเน้ นการสร้ างและแบ่งปั นความรู้ทัวทังองค์กรและเกิดขึนจากโอกาสทีทําให้ เกิดการ
เปลียนแปลงทีมีนัยสําคัญและมีความหมาย (สมบัติ กุสมุ าวลี, 2554)
ปั จจุ บัน ปณท เป็ นหน่ วยงานทีให้ บริการทางด้ านไปรษณีย์และโลจิสติกส์ มีพนักงาน
และลูกจ้ างทัวประเทศกว่า ,
คน ซึงร้ อยละ เป็ นบุคลากรสายงานปฏิบัติการทีถือเป็ น
ส่วนสําคัญในการขับเคลือนธุรกิจของไปรษณีย์ โดยมีการแบ่งด้ านบริหารงานหลักๆเป็ น ด้ าน
คือ ด้ านนครหลวง มีหน้ าทีกํากับดู แลทีทําการไปรษณีย์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ส่วนด้ านภูมิภาค มีหน้ าทีกํากับ ดูแลทีทําการไปรษณีย์ต่างจังหวัด ซึงกรุงเทพมหานครเป็ นจังหวัด
ทีมีปริ มาณงานหนาแน่ น เพราะมีประชากรกว่ า . ล้ านคน และยังเป็ นทีตังของผู้ประกอบการ
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซกว่า
ราย จาก
รายทัวประเทศ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า , 2559) ทํา
ให้ ด้านนครหลวงจึงมีบุคลากรกว่า , คน เพือรองรับปริมาณงานและการแข่งขันทีเพิ มขึน
อย่างต่อเนือง ด้ วยเหตุนีหากบุคลากรในด้ านนครหลวงมีความรู้ความสามารถ มีความชํานาญ
และสามารถพัฒนางานของตนได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ ก็จะนํามาสู่ประสิทธิผลในการทํางานและ



เกิดการปรับปรุงกระบวนงาน จนก่อให้ เกิดสร้ างนวัตกรรมขึนในองค์กร ซึงนับเป็ นสิงทีสําคัญใน
การดําเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน
จากข้ อมูลดังกล่าว ทําให้ ผ้ ูศึกษามีความสนใจทีจะศึกษาถึงเรืองความสัมพันธ์ระหว่ าง
องค์กรแห่งการเรี ยนรู้กับการสร้ างนวัตกรรมของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด โดยผล
การศึกษาครังนีจะทําให้ ทราบถึงระดับความเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บริษัทไปรษณีย์ไทย
จํากัด และความสัมพันธ์ขององค์กรแห่งการเรียนรู้กบั การสร้ างนวัตกรรม ซึงสามารถใช้ เป็ นข้ อมูล
สํา หรั บ การบริ ห ารด้ า นพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื อปรั บ ปรุ ง พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ และพั ฒ นา
ศักยภาพบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร ซึงจะสามารถเพิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาองค์กรให้ เติบโตได้ อย่างยังยืน

2. วัตถุประสงค์งานวิจยั
2.1 เพือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทีมีความสัมพันธ์กบั ความเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2.2 เพือศึกษาระดับความเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
2.3 เพือศึกษาความสัมพันธ์ของความเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้กบั การสร้ างนวัตกรรม

3. สมมติฐานงานวิจยั
สมมติฐานที 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ อายุ สังกัด และอายุการทํางานที ปณท ทีแตกต่าง
กัน มีระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ แตกต่างกัน
สมมติฐานที 2 ความเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กบั การสร้ างนวัตกรรม

4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
4.1 จากการวิ จั ยในครั งทําให้ ทราบถึง สภาพความเป็ นองค์ก รแห่ งการเรี ยนรู้ บริ ษัท
ไปรษณีย์ไทย จํากัด สายงานปฏิบัติการ ด้ านปฏิบัติการนครหลวง
4.2 จากผลการศึกษาในครังนี สามารถนําข้ อมูลไปใช้ วางแผน ปรับปรุงการบริหารงาน
ด้ านพั ฒนาบุคลากรของ บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เพื อประสิทธิผลขององค์กร และพั ฒนา
องค์กรให้ เติบโตอย่างยังยืน

5. ขอบเขตงานวิจยั
5.1 ขอบเขตด้ านประชากร ในการศึกษาวิจัยในครั งนีคือ พนักงานและลูกจ้ าง บริ ษัท
ไปรษณีย์ไทย จํากัด สายงานปฏิบัติการ ด้ านปฏิบัติการนครหลวง
5.2 ขอบเขตด้ านเนือหา การวิจัยครังนีมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นองค์กร
แห่งการเรียนรู้กบั การสร้ างนวัตกรรมของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
. ขอบเขตกดด้ านัวแปร สามารถจําแนกตัวแปรได้ ดังนี



5.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
1. ปั จจัยส่วนบุคคล ประยุกต์จากงานวิจัยของ ปิ ยณัฐ เกียงประสิทธิ (2560) ขวัญตา
เสมอเชือ (2559) และ ณิชาภัทร ไทยภักดี (2559) ได้ แก่
- อายุ
- สังกัด
- อายุการทํางานที ปณท
2. ความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ ได้ ใช้ แนวคิดวิ นั ย 5 ประการของ ปี เตอร์ เซงเก้
(1990) ประกอบด้ วย
- การเป็ นบุคคลรอบรู้
- การมีแบบแผนความคิด
- การมีวิสยั ทัศน์ร่วมกัน
- การเรียนรู้ร่วมกันเป็ นทีม
- การคิดอย่างเป็ นระบบ
5.3.2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ใช้ ปัจจัยบ่งชีการเป็ นนวัตกรรม ของ สมนึก
เอือจิระพงษ์พันธ์ (2553) แบ่งเป็ น 3 ประเภท ดังนี
1) ความใหม่
2) ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
3) การใช้ ความรู้และความคิดสร้ างสรรค์
5.4 ขอบเขตด้ านเวลา ผู้วิจัยรวบรวมข้ อมูลระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562 - มกราคม
2563

6. ระเบียบวิธีวิจยั
งานวิจัยชินนีเป็ นงานวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research ) เครืองมือทีใช้ ในการ
วิ จั ยเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) สร้ า งขึนจากการสอบถามเอกสาร และผลงานวิ จั ย ที
เกียวข้ อง โดยแบ่งเนือหาเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับปั จจัยส่วนบุคคลของตัวอย่าง ได้ แก่ อายุ สังกัด
และอายุการทํางาน ลักษณะคําถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับ ความเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บุคลากร ปณท
สายงานปฏิบัติการ ด้ านปฏิบัติการนครหลวง
ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกับตัวแปรตามคือ การสร้ างนวัตกรรม
ข้ อมู ลในตอนที และ ตอนที ลักษณะของคําถามเป็ นแบบมาตรวัดแบบลิเคิร์ท
(Likert’s Scale) คําตอบมีให้ เลือก ระดับ คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้ อยและน้ อยทีสุด



7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน
คน ส่วนใหญ่มีอายุ - ปี คิดเป็ นร้ อยละ
. อยู่ สั ง กั ด ปน. จํา นวน
คนคิ ด เป็ นร้ อ ยละ . มี อ ายุ ก ารทํา งานทีบริ ษั ท
ไปรษณีย์ไทย จํากัด มากกว่า ปี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ .
ผลการวิเคราะห์องค์กรแห่งการเรียนรูข้ องพนักงานสายงานปฏิบตั ิการ ปณท
พบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงานสายงานปฏิบัติการ ปณท ทีมีต่อองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.00, S.D. = 0.59) และ
เมือพิจารณารายด้ าน เรียงระดับความคิดเห็นจากมากไปน้ อย พบว่า ด้ านการคิดเป็ นอย่างระบบ
อยู่ในระดับมาก ด้ านการเรียนรู้ร่วมกัน เป็ นทีมอยู่ในระดับมาก ด้ านการเป็ นบุคคลรอบรู้อยู่ ใน
ระดับมาก ด้ านการมีแบบแผนความคิดอยู่ในระดับมาก และด้ านการมีวิสัยทัศน์ร่วมอยู่ในระดับ
มาก ตามลําดับ ดังตารางที 1
( n = 435 )
องค์กรแห่ งการเรียนรู ้
ระดับความคิดเห็น
ด้ านการเป็ นบุคคลรอบรู้
4.01 0.61
มาก
ด้ านการมีแบบแผนความคิด
3.95 0.65
มาก
ด้ านการมีวิสยั ทัศน์ร่วมกัน
3.84 0.83
มาก
ด้ านการเรียนรู้ร่วมกันเป็ นทีม
4.02 0.78
มาก
ด้ านการคิดอย่างเป็ นระบบ
4.17 0.63
มาก
ค่าเฉลียรวม
4.00 0.59
มาก
ตารางที ค่ าเฉลีย ( ) ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับ องค์กรแห่ งการเรียนรู้ของ
พนักงาน
สายงานปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
ผลการวิเคราะห์การสร้างนวัตกรรมของพนักงานสายงานปฏิบตั ิการ ปณท
พบว่ า ระดับ ความคิดเห็นของการสร้ า งนวั ต กรรมของพนั ก งานสายงานปฏิบั ติ ก าร
ปณท ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.60, S.D. = 0.75) และเมือพิจารณารายด้ าน เรียง
ระดับความคิดเห็นจากมากไปน้ อย พบว่า ด้ านการใช้ ความรู้และความคิดสร้ างสรรค์อยู่ในระดับ
มาก ด้ านความใหม่อยู่ในระดับมาก และด้ านประโยชน์ในเชิงเศรฐกิจอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ
ดังตารางที 2



การสร้างนวัตกรรม
ด้ านความใหม่
ด้ านประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
ด้ านการใช้ ความรู้และความคิดสร้ างสรรค์
ค่าเฉลียรวม

3.62
3.46
3.70
3.60

0.83
0.91
0.79
0.75

( n = 435 )
ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที ค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการสร้ างนวัตกรรมของพนักงาน
สายงานปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานที 1 คือ ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ อายุ สังกัด และอายุการ
ทํางานที ปณท ทีแตกต่างกัน มีองค์กรแห่งการเรียนรู้ แตกต่างกัน พบว่า อายุและอายุการทํางาน
ที ปณท แตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องพนั ก งานสายงานปฏิบั ติ ก าร ปณท
แตกต่ า งกั น ส่ ว นสั ง กั ด ที แตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องพนั ก งานสายงาน
ปฏิบัติการ ปณท ไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที 2 คื อ ความเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ค วามสัม พั น ธ์กับ การสร้ า ง
นวัตกรรม ในภาพรวม พบว่า ความเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันใน
ทิศทางเดียวกันกับการสร้ างนวัตกรรมในภาพรวม ในระดับปานกลาง ดังตารางที
องค์กรแห่ งการเรียนรู ้
ด้ านการเป็ นบุคคลรอบรู้
ด้ านการมีแบบแผนความคิด
ด้ านการมีวิสยั ทัศน์ร่วมกัน
ด้ านการเรียนรู้ร่วมกันเป็ นทีม
ด้ านการคิดอย่างเป็ นระบบ
ภาพรวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05

r

Sig.

0.438**
0.472**
0.360**
0.363**
0.445**
0.490**

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ระดับ
ความสัมพันธ์
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง



ตารางที 3 การทดสอบความสัมพั น ธ์ร ะหว่ า งความเป็ นองค์ ก รแห่ งการเรี ยนรู้ กับ การสร้ า ง
นวัตกรรม ภาพรวม

8. อภิปรายผล
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งการเรียนรู้กับการสร้ างนวัตกรรมของพนักงานสาย
งานปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด มีประเด็นทีน่าสนใจซึงนํามาอภิปรายผลได้ ดังนี
8.1 ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านอายุและอายุการทํางานที ปณท ของพนักงานทีแตกต่างกัน
ส่งผลต่อความเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวม ด้ านการเป็ นบุคคลรอบรู้ ด้ านการมีแบบแผน
ความคิด ด้ านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้ านการเรียนรู้ร่ว มกันเป็ นทีม และการคิดอย่างเป็ นระบบ
แตกต่ างกัน อาจเพราะอายุ เป็ นตัวกําหนดหรื อเป็ นสิงทีบ่ งบอกเกียวกับประสบการณ์ในเรื อง
ต่างๆ โดยทัวไปคนเราจะมีประสบการณ์มากขึนเมือมีอายุมากขึนเช่นเดียวกันกับระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน
8. ระดับความเป็ นองค์กรแห่งความเรียนรู้ จากความคิดเห็นของพนักงานสายงาน
ปฏิบัติการโดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนืองมาจาก สถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันของ ปณท
ทีต้ องเผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรง ส่งผลต่อผลประกอบการและสถานะทางธุรกิจของ ปณท
ทําให้ พนักงานต้ องตืนตัวในการหาความรู้เพือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานของตนให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน เพือบรรลุตามวิสยั ทัศน์ขององค์กรและทําให้ องค์กรอยู่รอดได้
8.3 ความเป็ นองค์ก รแห่ งการเรี ยนรู้ มีความสัมพั น ธ์กับ การสร้ า งนวั ตกรรมของ
พนักงานสายงานปฏิบัติการ เมือองค์กรมีการจัดการความรู้ทดีี ทงในตั
ั วบุคลากรทุกระดับและใน
ทุกส่วนงาน รวมถึงการสร้ างบรรยากาศทีส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่ างต่ อเนื องร่ วมกัน และ
ความคิดสร้ างสรรค์ในการสร้ างสิงใหม่ ประกอบกับการทีองค์กรสือสารให้ บุคลากรทุกระดับรับรู้
ถึงสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจของ ปณท ทีมีคู่แข่งเพิมมากขึน ดังนัน การสร้ างนวัตกรรมจึง
เป็ นสิงทีจําเป็ นในภาวะปั จจุ บั น พนักงานจึ งต้ องคิ ดค้ น เครื องมือ ในการทํา งาน กระบวนการ
ทํางาน หรือบริการใหม่ เพือพัฒนากระบวนการทํางานให้ สามารถผลิตผลงานแก่องค์กรได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิงขึน และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดียงขึ
ิ นเช่นกัน

9. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยครังนี ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะสําหรับการศึกาครังต่อไปดังนี
. ควรศึกษาตัวแปรอืนๆ ทีอาจมีความสัมพั นธ์กับการสร้ างนวัตกรรมของพนักงาน
เช่ น วั ฒ นธรรมองค์ก ร ความพึ งพอใจในงาน ค่ า นิ ยมในการทํา งาน เป็ นต้ น เพื อจะได้ ทราบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านัน และนํามากําหนดเป็ นแนวทางและนโยบายในการวางแผนเพือ
พัฒนาบุคลากรของ ปณท ต่อไป



. ควรมีการศึ กษาโดยเพิ มกลุ่ มตัวอย่ างในการศึกษาให้ คลอบคุ ลมทุ ก สายงานใน
ปณท เพือให้ สามารถสะท้ อนความสัมพันธ์ระหว่า งความเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้กับการสร้ าง
นวัตกรรมของพนักงานได้ ชัดเจนยิงขึน
. ควรมีการศึกษาโดยวิธีการอืนๆ นอกจากการใช้ แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์
เพือให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึกและเข้ าใจเหตุผลของคําตอบมากขึน
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