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บทคัดย่อ

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์การ 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการแบ่งปันความรู้ของหน่วยงานในฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จ�ากัด 
(มหาชน) ประชากรที่ใช้ศึกษาคือหน่วยงานใน ฝ่ายช่างทั้งหมดจ�านวน 176 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานระดับ
กองจ�านวน 73 กอง และหน่วยงานระดับแผนกจ�านวน 103 แผนก จ�านวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับมามีจ�านวนทั้งสิ้น
เท่ากับ 707 แบบสอบถาม จากจ�านวนประชากร 176 หน่วยงาน โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบส�ารวจ 
ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์รายคู่ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ และการแบ่งปันความรู้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติทุกคู่ และพบว่าองค์การแห่งการ
เรียนรู้ บรรยากาศองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติต่อการแบ่งปันความรู้ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณก�าลังสองได้แสดงว่าร้อยละ 77.00 ของความแปรปรวน
ในตัวแปรการแบ่งปันความรู้ของหน่วยงานในฝ่ายช่างสามารถถูกอธิบายโดยองค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์การ 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

ค�ำส�ำคัญ : องค์การแห่งการเรยีนรู ้บรรยากาศองค์การ พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ การแบ่งปันความรู้
   
Abstract

  The main purpose of this paper was to investigate the relationships and the influences among 
Learning Organization, Organizational Climate, Organizational Citizenship Behavior and Knowledge Sharing 
of all departments and divisions within Technical Department Thai Airways Public Company Limited. 
The population of this study covered all Technical Department consisting of 73 departments and 103 
divisions. The respondents consisted of 707 persons from 176 units. The survey research had been 
used in this study.
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  The research results indicated that there were the statistical significant positive relationships for 
every pair of variables. In addition, Learning Organization, Organizational Climate and Organizational 
Citizenship Behavior had the statistical significant positive total effects on Knowledge Sharing. The 
square multiple correlation coefficient (R2) indicated that 77.00 % of the variance in Knowledge Sharing 
can be explained by the combination of Learning Organization, Organizational Climate and Organiza-
tional Citizenship Behavior.

Keywords:  Learning Organization, Organizational Climate, Organizational Citizenship Behavior, 
      Knowledge Sharing

บทน�า

  การขนส่งทางอากาศเป็นช่องทางการคมนาคมที่มี
ความส�าคัญมากท้ังในด้านการขนส่งผู ้โดยสารและการ
ขนส่งสินค้ารวมถึงพัสดุภัณฑ์ ส�าหรับในประเทศไทยบริษัท 
การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้ด�าเนินธุรกิจการบินพาณิชย์
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศแบบครบ
วงจร หนึ่งในบริการที่มีความส�าคัญมากคือการบริการซ่อม
บ�ารุงอากาศยานซ่ึงด�าเนนิการโดย ฝ่ายช่าง บรษิทั การบินไทย 
จ�ากัด (มหาชน) โดยหน่วยงานนีเ้ป็นหนึง่ในผูน้�าในการบ�ารงุ
รักษา ซ่อมแซมและซ่อมใหญ่อากาศยาน (Maintenance, 
Repair and Overhaul) หรอืเรียกว่า MRO ของเครือ่งบนิ
พาณิชย ์ ซ่ึงรวมทั้งเครื่องยนต์และส่วนประกอบของ
อากาศยานทัง้หมด โดยทมีงานช่างเทคนคิทีไ่ด้ผ่านการฝึก
อบรมอย่างเป็นระบบและมีทักษะสูง ที่สอดคล้องกับความ
ปลอดภัยได้รับการยอมรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและ
กฎระเบียบ จากองค์การขนส่งสากลตลอดจนบริษัท ผู้ผลิต
อากาศยาน ฝ่ายช่าง บรษิทัการบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการซ่อมบ�ารุงอากาศยานของ
บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) และอากาศยานของ
ลูกค้า
  ในแง่ธุรกิจขององค์การท่ีท�าการซ่อมอากาศยาน 
องค์ความรู้ในองค์การจึงมีความส�าคัญมาก  การที่องค์การ
จะสร้างและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันได้ขึ้นอยู่
กับความสามารถขององค์การในการท�าให้พนักงานใน
องค์การกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา (Senge, 1990) สิ่งที่ส�าคัญเกี่ยว
กับการจัดการองค์ความรู้ในองค์การก็คือ ท�าอย่างไรจึงจะ

ท�าให ้พฤติกรรมการแบ่งป ันแลกเปลี่ยนความรู ้ของ
พนักงานเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างผลประโยชน์
สงูสดุแก่องค์การ (Liebowitz, 2001) โดยทัว่ไปการแบ่งปัน
ความรู้จะเป็นการถ่ายทอดความรู้ออกมาใน 2 ลักษณะ คอื 
ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้แบบ  
ฝังลึก (Tacit Knowledge) ความรูแ้บบชัดแจ้งจะถกูถ่ายทอด
ออกมาเป็นตวัอักษร รปูภาพ ทีส่ามารถสมัผสัเรยีนรูไ้ด้ง่าย 
ส่วนความรูแ้บบฝังลกึ คอืความรูท้ีฝั่งอยูใ่นตัวคน ไม่สามารถ
ถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อกัษร ไม่สามารถอธบิายโดยใช้ค�าพดู
ได้ ความรู้ชนิดนี้มีรากฐานมาจากประสบการณ์ จากการ 
กระท�าจนเกิดความเชี่ยวชาญ ช�านาญ เกิดทักษะในตัวตน
และเป็นอัตวิสัย (Subjective) ความรู้นี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมี
การฝึกฝนเพ่ือให้เกิดความช�านาญ มีลักษณะเป็นความ
สามารถส่วนบุคคล มีบริบทเฉพาะ (Context-Specific) 
ความรูช้นดินีท้�าให้เป็นทางการและสือ่สารได้ยาก (Polanyi, 
1997) 
  ผนวกกับสถานการณ์ของ บรษัิท การบนิไทย จ�ากดั 
(มหาชน) ในปัจจุบันเกิดสภาวะขาดทุนในการด�าเนินการ
ต่อเนื่องมาหลายปี จึงท�าให้ฝ่ายบริหารมีโครงการที่จะลด
ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในหลายๆด้าน หนึ่งในแผนการด�าเนิน
การลดค่าใช้จ่ายนั้นคือ การลดจ�านวนพนักงานในองค์การ
โดยผ่านโครงการ Mutual Separation Plan ชื่อย่อ MSP  
หรือช่ือภาษาไทยคือ “โครงการร่วมใจจากองค์กร” ซ่ึง
โครงการนี้ก็คือ โครงการสมัครใจลาออกของพนักงานก่อน
เกษียณอายุนั่นเอง พนักงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่
ท�างานมาเกินกว่า 15 ปี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
ในการท�างานในหน้าที่ของตนเองหรือความรู้แบบฝังลึก ซึ่ง
ความรู้เหล่านี้อาจจะสูญหายไปกับผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้
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ความช�านาญ ที่สมัครเข้าโครงการ MSP ไปโดยไม่ได้
ถ่ายทอดไปสูพ่นักงานรุน่หลัง จนไม่สามารถน�าความรูเ้หล่า
นัน้เข้าไปสู่ความรู้ขององค์การ และอีกประการหนึ่งในการ
ลดขนาดองค์การจะท�าให้พนักงานที่ยังคงอยู่กับองค์การ
อยู ่ในความรู ้สึกว่าไม่ต้องการที่จะแบ่งปันความรู ้ของ
ตนเองให้แก่ผู้อื่นเน่ืองจากพวกเขาเหล่าน้ันมีความคิดว่า
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เช่ียวชาญช�านาญ
ในงานของพวกเขา เป็นสิ่งที่พวกเขาสามารถรักษาความ
มั่นคงในต�าแหน่งหน้าที่ของพวกเขาในองค์การ (Ba, S., 
Stallaert, J., Whinston, A.B., 2001; Zack, 1999) แนว
โน้มของการเกิดอุปสรรคนี้จะรุนแรงขึ้นในองค์การที่จะมี
การปรับลดขนาดขององค์การ  และการที่บุคลากรมีความ
รู้สึกว่างานในองค์การของตนไม่มั่นคง (Davenport & 
Prusak, 1998) เช่นเดียวกับสถานการณ์ของ ฝ่ายช่าง 
บริษัท การบินไทย จ�ากัด(มหาชน) ในปัจจุบัน จึงท�าให้   
ผู้วิจัยเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยที่เก่ียวเน่ืองและมี
ความสัมพันธ์กันระหว่าง การแบ่งปันความรู้ พฤติกรรม
การเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ องค์การแห่งการเรยีนรูแ้ละ
บรรยากาศองค์การในบรบิทของ ฝ่ายช่าง บริษทั การบนิไทย 
จ�ากัด (มหาชน) ในสถานการณ์ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การวิจัย
  1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่ง
การเรียนรู้ บรรยากาศองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ และการแบ่งปันความรู้ 
  2. เพื่อศึกษาอิทธิพลโดยรวมขององค์การแห่งการ
เรียนรู้และบรรยากาศองค์การท่ีมีต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ 
     3. เพื่อศึกษาอิทธิพลโดยรวมขององค์การแห่งการ
เรียนรู้ บรรยากาศองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การที่มีต่อการแบ่งปันความรู้

การทบทวนวรรณกรรม
  ในการศึกษาครั้งน้ีผู ้วิจัยประยุกต์แนวคิดการวัด
การแบ่งปันความรู้ของหน่วยงานย่อย ของฝ่ายช่าง บริษัท 
การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) มาจากแนวคิดของ Bock, G.-
W., Zmud, R.W., Kim, Y.-G., Lee, J.-N. (2005) ซ่ึง 
พวกเขาได้พัฒนามาจากแนวคดิของ Nonaka & Takeuchi,  
Kuo & Young (2008) และ Ryu, Ho, & Han (2003) 

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ 1) ทัศนคติที่มีต่อการ
แบ่งปันความรู้ (Attitude toward Knowledge Sharing) 
และ 2) ความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ (Intention to 
Share Knowledge) และ 3) ความเชื่อในกลุ่มอ้างอิง 
(Subjective Norm)
  แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้มาจากแนวคิดของ 
Marsick & Watkins (2003) ประกอบไปด้วย 7 องค์
ประกอบ คือ 1) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง (Create Continuous Learning Oppor-
tunities) 2) การส่งเสรมิให้มกีารพดูคยุสนทนา การซกัถาม 
(Promote Inquiry and Dialogue) 3) การกระตุ้นให้มี
การเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างบคุคล และระหว่างทมี (Encou- 
rage Collaboration and Team Learning) 4) การ
ก�าหนดระบบที่จะท�าให้คนมีความสนใจในการเรียนรู้ และ
แบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน (Establish Systems to Share 
and Capture Learning) 5) การให้อ�านาจหรือกระจาย
อ�านาจในองค์การโดยผ่านการก�าหนดวสิยัทศัน์ขององค์การ
ร่วมกนั (Empower People Toward a Collective Vision) 
6) การเชื่อมโยงองค์การเข้ากับสภาพแวดล้อม และปรับตัว
ให้เหมาะสม (Connect the Organization to Its 
Environment) 7) การเตรียมกลยุทธ์ภาวะผู้น�าส�าหรับ
การเรยีนรู ้(Provide Strategic Leadership for Learning)  
  แนวคิดบรรยากาศองค์การมาจากแนวคิดของ 
Stringer (2002) ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) 
โครงสร้างองค์การ (Structure) 2) การตั้งมาตรฐานในการ
ท�างาน (Standards) 3) ความรับผิดชอบในการท�างาน
(Responsibility) 4) การชื่นชม (Recognition) 5) การ
สนับสนุน (Support) 6) ความรู้สึกผูกพันและรับผิดชอบ
ต่อองค์การ (Commitment)  
  แนวคิดการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมาจาก
แนวคิดของ Philip M. Podsakoff, Scott B. MacKenzie, 
Julie Beth Paine, and Daniel G. Bachrach. (2000) 
ประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) พฤติกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือ (Helping behavior) 2) พฤติกรรมการ
อดทนอดกลั้นหรือการมีน�้าใจเป็นนักกีฬา(Sportsman-
ship) 3) ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Organizational 
loyalty) 4) การปฏบิติัตามระเบียบขององค์การ (Organiza-
tional compliance) 5) ความคิดสร้างสรรค์ (Individual 
Initiative) 6) การให้ความร่วมมือ (Civic virtue) 7) การ
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พัฒนาตนเอง (Self-development)
  จากการศึกษาของ Kristin I.T. Skinnarland, 
Itera ASA, Oslo & Dr. Peter Sharp (2013) ผลการวิจัย
ชี้ให้เห็นว่าการเรียนรู้มีความส�าคัญต่อองค์การและองค์
ประกอบ 3 อย่าง คือ การแบ่งปันความรู้ การเรียนรู้ของ
องค์การและการแข่งขัน ท้ังหมดเก่ียวข้องกันและมีการ
ร่วมกันเสริมซึ่งกันและกัน การวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าการ
แบ่งปันความรู้หรือประสบการณ์นั้นมีมูลค่ามากที่สุด ซ่ึง
สอดคล้องกับ Talat Islam, Farooq Anwar, Saif Ur 
Rehman Khan, Amran Rasli,Ungku Norulkamar BT 
Ungku Ahmad and Ishfaq Ahmed., (2012)  พวกเขา
พบว่า การแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งส�าคัญในองค์การ เพราะ
เมื่อบุคคลมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ ความรู้ของพวก
เขาจะกลายเป็นความรู้ขององค์การ โดยเป็นวัฒนธรรมที่
บุคคลสามารถเรียนรู ้ ได ้อย ่างต ่อเนื่องเพื่อท�าให้เกิด
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและเพ่ิมการมี
ส่วนร่วมของการแบ่งปันความรู้ และ Jen-te Yang (2007) 
พบว่าการแบ่งปันความรู้จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของความรู้ของแต่ละบุคคล และความรู้เหล่าน้ันสามารถ
รวบรวมให้เป็นความรู้ขององค์การได้โดยไม่ท�าให้ความรู้
นั้นหายไป นอกจากนี้จะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ขององค์การเป็นผลท�าให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้
ในที่สุด จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นจึงสามารถ
อนุมานได้ว่าการแบ่งปันความรู้มีความสัมพันธ์กับองค์การ
แห่งการเรียนรู้
  จากการศึกษาของ Bock, G.-W. et al., (2005)  
โดยท�าการศึกษากับองค์การชั้นน�าในประเทศเกาหลีใต้ 
พบว่าทัศนคติและการเช่ือในกลุ่มอ้างอิงในเรื่องเกี่ยวกับ
การแบ่งปันความรู ้กับบรรยากาศการแบ่งปันความรู ้ใน
องค์การส่งผลกระทบต่อ การแบ่งปันความรู้ของบุคคลและ
องค์การ  ในท�านองเดียวกัน  Nasiri Mardan Pour (2014) 
พบว่าทศันคตใินการแบ่งปันความรูแ้ละบรรยากาศองค์การ
เป็นตัวแปรหลักที่ส่งผลต่อการก่อความตั้งใจส�าหรับการ
แบ่งปันความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ Hooff & 
Ridder (2004) ทีพ่บว่า บรรยากาศการสือ่สารขององค์การ
และความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบด้าน
การเสียสละความรู้และการเก็บรวบรวมความรู้และการ
เก็บรวบรวมความรู้เป็นพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ที่
ต่างมีความสัมพันธ์กันในทางบวก จึงสามารถอนุมานได้ว่า 

การแบ่งปันความรู้มีความสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์การ
  ผลการศึกษาของ Jacobs & Roodt (2007) พบว่า
พฤติกรรมการแลกเปลีย่นความรู ้มคีวามสมัพนัธ์ในทางบวก
กบัความผกูพนัต่อองค์การ ความพงึพอใจในการท�างานและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ ซึง่ผลการศกึษานี้
เป็นไปในทศิทางเดยีวกบั  Lin (2008)  ทีเ่ขาพบว่า พฤตกิรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 5 องค์ประกอบคือ การ
ช่วยเหลือผู้อื่น การค�านึงถึงผู้อื่น การอดทนอดกลั้น การให้
ความร่วมมือ และการส�านึกในหน้าที่มีอิทธิพลต่อการแลก
เปลี่ยนความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ Aliei, M., Ashrafi, B. and 
Aghayan, S., (2011) ที่พวกเขาพบว่า พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การทั้ง 7 องค์ประกอบคือ การให้ความ
ช่วยเหลือ การอดทนอดกลั้น ความจงรักภักดีต่อองค์การ 
การปฏิบัติตามระเบียบขององค์การ ความคิดสร้างสรรค์ 
การให้ความร่วมมือและการพัฒนาตนเอง มีความสัมพันธ์
ทางบวกต่อการแลกเปลีย่นความรู ้ จงึสามารถอนมุานได้ว่า 
การแบ่งปันความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ
  ผลการศึกษาของ Leila Canaan Messarra & 
Abdul-Nasser El-Kassar (2013) พบว่าบรรยากาศองค์การ
จะก�าหนดระดับของอิทธิพลที่ส่งผลกระทบต่อมิติของ
องค์การแห่งการเรยีนรูซ้ึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของนกัวจิยั
ชาวไทยคอื พชิิต เทพวรรณ์ (2548) เขาพบว่ามติิบรรยากาศ
องค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้มีความ
สัมพันธ์ทางบวก ในการพยากรณ์การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้พบว่า มิติบรรยากาศองค์การมีประสิทธิภาพในการ
ท�านายความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ทุกด้าน จึง
สามารถอนุมานได้ว่าบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์
กับองค์การแห่งการเรียนรู้
  ผลการศึกษาของ Azizi Yahaya1, Yusof Boon1, 
Jamaludin Ramli1, Noor Aina Baharudin Noordin 
Yahaya, Jasmi  Ismail & Zainudin Shariff., (2011) 
พวกเขาพบรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่าง การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและ
องค์การแห่งการเรยีนรู ้ การศกึษาเหล่านีย้งับอกว่าการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การท�าให้การเรียนรู้ในองค์การเพิ่มขึ้น  
ดังน้ัน ถ้าองค์การมีระดับของการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การสงู จะช่วยให้เกดิการเรียนรูใ้นองค์การเพิม่ขึน้ และ 
Talat Islam et al., (2012) พบว่าวัฒนธรรมการเรียนรู้
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ขององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีององค์การและการแบ่งปันความรู ้ และพฤตกิรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีอิทธิพลต่อ การแบ่งปัน
ความรู้และวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์การ จึงสามารถ
อนุมานได้ว ่าการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความ
สัมพันธ์กับองค์การแห่งการเรียนรู้
  จากการศกึษาของ Cohen & Keren (2009) พบว่า 
บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีององค์การอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิ และพบว่า
บรรยากาศองค์การสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การได้ซึ่งสอดคล้องกับ Chiang (2002) 
ที่เขาพบว่า บรรยากาศองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ มีความ
สัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และนักวิจัยชาว
ไทย สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (2547) พบว่าบรรยากาศ
องค์การเป็นตัวแปรท่ีส่งอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ
ในงานและส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อความผูกพันต่อองค์การ
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ จึงสามารถ
อนุมานได้ว ่าการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความ
สัมพันธ์กับบรรยากาศองค์การ

  3. องค์การแห่งการเรียนรู ้ด้านบรรยากาศองค์การและ
ด้านพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การมอีทิธพิลโดย
รวมต่อด้านการแบ่งปันความรูอ้ย่างมนียัส�าคญั

วิธีการวิจัย
  กำรออกแบบกำรวิจัยและประชำกรที่ใช้ในกำร
ศึกษำ
  ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม  ประชากรที่ใช้
ศึกษาคือหน่วยงานใน ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จ�ากัด 
(มหาชน)  จ�านวนประชากรคอื หน่วยงานทัง้หมดในฝ่ายช่าง 
บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 176 หน่วยงาน 
ประกอบด้วยหน่วยงานระดบักอง จ�านวน 73 กอง หน่วยงาน
ระดบัแผนกจ�านวน 103 แผนก ซึง่เป็นจ�านวนของประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด ผู้ที่จะตอบแบบสอบถามคือ ผู้
จัดการกอง รองผู้จัดการกอง ผู้จัดการแผนกหรือพนักงาน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการกอง รองผู้จัดการกอง ผู้
จัดการแผนก ซึ่งผู้ที่ตอบแบบสอบถามถือว่าเป็นตัวแทน
ของหน่วยงานนัน้ๆ โดยน�าแบบสอบถามให้ทกุแผนกทีเ่ป็น
ประชากร รวมทั้งหมด 5 ชุดต่อ 1 หน่วยงาน รวม

สมมติฐานในการวิจัย
  1. องค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์การ 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การและการแบ่งปัน
ความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
  2. องค ์การแห ่งการเรียนรู ้และบรรยากาศ
องค์การมีอิทธิพลโดยรวมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

6 
 

 
 

องค์การมีระดับของการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสูง จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในองค์การเพิ่มขึ้น และ 
Talat Islam et al., (2012) พบว่าวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและการแบ่งปันความรู้  และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมี
อิทธิพลต่อ การแบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์การ  จึงสามารถอนุมานได้ว่าการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การมีความสัมพันธ์กับองค์การแห่งการเรียนรู ้
 จากการศึกษาของ  Cohen & Keren (2009) พบว่า บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และพบว่าบรรยากาศองค์การสามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ซึ่งสอดคล้องกับ  Chiang (2002) ที่ เขาพบว่า 
บรรยากาศองค์การ ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และนักวิจัยชาวไทย สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (2547) พบว่าบรรยากาศ
องค์การเป็นตัวแปรที่ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในงานและส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อความผูกพัน
ต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ จึงสามารถอนุมานได้ว่าการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การมีความสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์การ 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงขอน าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
         
  
                                                      
 
 
                           

ภำพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
สมมติฐำนในกำรวิจัย  
 1. องค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและ
การแบ่งปันความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ  
 2. องค์การแห่งการเรียนรู้และบรรยากาศองค์การมีอิทธิพลโดยรวมต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 3. องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศองค์การและด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การมีอิทธิพลโดยรวมต่อด้านการแบ่งปันความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
         
 

องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 

บรรยำกำศองค์กำร 

พฤติกรรมกำรเป็น 
สมำชิกที่ดีขององค์กำร 

 
 

กำรแบ่งปันควำมรู้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้นผูวิ้จยัจงึขอน�าเสนอกรอบแนวคดิในการวจัิยดงันี้

ภำพ 1 แสดงกรอบแนวคดิในการศกึษา

แบบสอบถามที่จัดส่งทั้งสิ้น จ�านวน 880 ชุด ก�าหนดการ
เก็บแบบสอบถามหน่วยงานละไม่ต�่ากว่า 3 ชุดจึงนับเป็น
หน่วยวิเคราะห์ แบบสอบถามที่จัดเก็บได้ เท่ากับ 707 ราย 
จาก 176 หน่วยงาน มีจ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามกลับมา 
5 รายต่อหน่วยงาน จ�านวน 67 หน่วยงาน มีผู้ตอบ
แบบสอบถามกลับมา 4 รายต่อหน่วยงาน จ�านวน 45 
หน่วยงานและ มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมา 3 รายต่อ
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หน่วยงานจ�านวน 64 หน่วยงาน โดยท�าการเก็บข้อมูลใน
ช่วงเวลา ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2559 – เมษายน 2559

ตัวแปรและควำมน่ำเชื่อถือของเครื่องมือ
  การแบ่งปันความรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
คือ  ทัศนคติที่มีต่อการแบ่งปันความรู้ (α = 0.997)  ความ
ตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ (α = 0.995) และ ความเชื่อใน
กลุ่มอ้างอิง (α = 0.992)
  องค์การแห่งการเรยีนรูป้ระกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 
คือ  การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
(α = 0.997) การส่งเสรมิให้มกีารพดูคยุสนทนา (α = 0.995) 
การกระตุ้นให้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคคล และทีม 
(α = 0.996) การก�าหนดระบบที่จะท�าให้คนมีความสนใจ
ในการเรียนรู้และแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน (α = 0.996)  
การให้อ�านาจ กระจายอ�านาจในองค์การโดยผ่านการก�าหนด
วิสัยทัศน์ร่วมกัน (α = 0.983) การเชื่อมโยงองค์การเข้า
กับสภาพแวดล้อมและปรับตัวให้เหมาะสม (α = 0.995) 
การเตรยีมกลยุทธ์ภาวะผู้น�าส�าหรบัการเรยีนรู ้(α =0.997)  
  บรรยากาศองค์การประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ 
คือ โครงสร้างองค์การ (α= 0.998) การตั้้งมาตรฐานใน
การท�างาน (α = 0.995) ความรับผิดชอบในการท�างาน 
(α = 0.995) การชื่นชม (α = 0.996) การสนับสนุน (α = 
0.995) ความรู้สึกผูกพันและรับผิดชอบต่อองค์การ (α = 
0.999)    
  การเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การประกอบด้วย 7 องค์
ประกอบ คอื พฤตกิรรมการให้ความช่วยเหลอื (α = 0.997) 
พฤติกรรมการอดทนอดกลั้นหรือการมีน�้าใจเป็นนักกีฬา 
(α = 0.993) ความจงรักภักดีต่อองค์การ (α = 0.995) 
การปฏิบัติตามระเบียบขององค์การ (α = 0.994) ความ
คิดสร้างสรรค์ (α = 0.981) การให้ความร่วมมือ (α= 
0.997) การพัฒนาตนเอง (α = 0.999)

แนวทำงกำรวิเครำะห์ข้อมูล
  แปลงหน่วยการวิเคราะห์จากระดับบุคคลมาเป็น
ระดับองค์การของตัวแปรทั้ง 4 ด้าน  หาค่าเฉลี่ยและส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐานของตัวแปร วเิคราะห์หาค่าความสมัพนัธ์
รายคู่ (Correlation) ระหว่างการแบ่งปันความรู้ องค์การ
แห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์การและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ ถัดมาจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และ
อทิธพิลตามกรอบแนวคดิในภาพรวมทีไ่ด้น�าเสนอในภาพ 1 
รวมถึงการค�านวณหาค่าอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) 
อทิธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) และอทิธิพลรวม (Total 
Effect) เพื่อให้ทราบถึงอิทธิพลขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
บรรยากาศองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การไปยังการแบ่งปันความรู้ 
 
ผลการศึกษา 
  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 พบว่าระดับ
องค์การแห่งการเรยีนรู ้(LO) ระดบับรรยากาศองค์การ (OC) 
ระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ(OCB) 
และระดับการแบ่งปันความรู้ (KS) มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
ปานกลางเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (M) จากตารางที่ 1
  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 จากตารางที่ 1 
แสดงให้เห็นว่าองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิง
บวกระดับสูงกับการแบ่งปันความรู้อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ (r = 0.820, p < 0.01) และมีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับสูงกับบรรยากาศองค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ 
(r = 0.877, p < 0.01) ในขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์
เชิงบวกระดับสูงกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = 0.855, p < 0.01) 
เมือ่พิจารณาด้านบรรยากาศองค์การ ก็จะพบว่าบรรยากาศ
องค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงกับการแบ่งปัน
ความรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = 0.827, p < 0.01) 
และมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีององค์การอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิ(r = 0.916, 
p < 0.01) และเมือ่พจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การกับการแบ่งปันความรู้พบ
ว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถติ ิ(r = 0.861, p < 0.01) ดงันัน้จงึยอมรบัสมมติฐานข้อ 1
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ตำรำง 1  แสดงค่าสหสัมพันธ์

   M SD KS LO OC OCB

 การแบ่งปันความรู้: KS 4.050 0.580 1.000   
 องค์การแห่งการเรียนรู้: LO 3.670 0.518  0.820** 1.000  
 บรรยากาศองค์การ: OC 3.980 0.565  0.827**  0.877** 1.000 
 การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ: OCB 3.970 0.575  0.861**  0.855**  0.961** 1.000

หมายเหตุ: N = 176; ** p = 0.01

ภำพ 2 แสดงระดับความสมัพันธ์และอทิธพิลระหว่างตวัแปรตามกรอบแนวคดิในการวจิยั

9 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ 2 แสดงระดับความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
แผนภาพที่ 3 แสดงค่าสถิติทดสอบความมีนัยส าคัญของค่าสัมประสิทธิ์ ( t value) 
TE = Total Effect;  DE = Direct Effect;  IE = Indirect Effect 
      R  2  มาจาก Structural Equations 
    ค่า t พิจารณาจาก Reduced Form Equations  และตาราง TE และ IE (Unstandardized) 
*   t value มากกว่าหรือเท่ากับ 1.960 แต่น้อยกว่า 2.576 จะมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ = 0.05 
** t value มากกว่าหรือเท่ากับ 2.576 จะมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ = 0.01 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าอิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE) 

   ตัวแปรท านาย LO OC OCB R2 

ตัวแปรถูกท านาย       TE DE IE TE DE  IE TE DE IE 
OCB 0.23** 0.23**  0.72** 0.72**     0.85 
 
KS 0.41** 0.28** 0.13** 0.47** 0.07   0.40** 0.55** 0.55** 

  
0.77 

หมายเหต:ุ  N = 176; ** p = 0.01 

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 3 จากแผนภาพที่ 2 และตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาถึงองค์การแห่ง
การเรียนรู้(LO)มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ(OCB) อย่างมี
น ัยส าค ัญทางสถิต ิ (DE = 0.23, p  0.01)  บรรยากาศองค์การ(OC)มีอิทธิพลทางตรง เชิงบวกกับ

ภำพ 3 แสดงค่าสถิตทิดสอบความมนียัส�าคญัของค่าสมัประสิทธิ ์( t value)

TE = Total Effect;  DE = Direct Effect;  IE = Indirect Effect
      R2  มาจาก Structural Equations
    ค่า t พิจารณาจาก Reduced Form Equations  และตาราง TE และ IE (Unstandardized)
*   t value มากกว่าหรอืเท่ากับ 1.960 แต่น้อยกว่า 2.576 จะมีนยัส�าคญัทางสถติใินระดบั = 0.05
** t value มากกว่าหรือเท่ากับ 2.576 จะมนียัส�าคัญทางสถติิในระดบั = 0.01

ตำรำง 2  แสดงค่าอิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE)

     ตัวแปรท�านาย LO   OC   OCB   R2

  ตัวแปรถูกท�านาย       TE DE IE TE DE  IE TE DE IE 

 OCB 0.23** 0.23**  0.72** 0.72**     0.85

 KS 0.41** 0.28** 0.13** 0.47** 0.07   0.40** 0.55** 0.55**  0.77

หมายเหตุ: N = 176; ** p = 0.01
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  ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 3 จากแผนภาพ
ที่ 2 และตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาถึงองค์การแห่งการเรียนรู้
(LO) มอีทิธิพลทางตรงเชงิบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชกิ
ที่ดีขององค์การ (OCB) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (DE = 
0.23, p < 0.01)  บรรยากาศองค์การ (OC) มีอิทธิพลทาง
ตรงเชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
(OCB) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (DE = 0.72, p < 0.01) 
และเมื่อพิจารณาตามกรอบแนวคิด พบว่าองค์การแห่งการ
เรียนรูแ้ละบรรยากาศองค์การมอีทิธพิลโดยรวมเป็นอทิธพิล
ทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ มคีวามสามารถในการอธบิายและท�านายพฤตกิรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในบริบทของฝ่ายช่าง 
บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) เท่ากับร้อยละ  85 (R2 
= 0.85) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมาก  จึงยอมรับสมมติฐานข้อ 2
  ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 4 จากแผนภาพ
ที่ 2 และตารางที่ 2 ในการทดสอบสมมติฐานข้อ 3 เมื่อ
พิจารณาถึงอิทธิพลทางตรง องค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) 
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับการแบ่งปันความรู้ (KS) อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ (DE = 0.28, p < 0.01)  พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) มีอิทธิพลทางตรง
เชงิบวกกบัการ (KS) อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ (DE = 0.55, 
p < 0.01) และบรรยากาศองค์การ (OC) มีอิทธิพลทางตรง
ต่อการแบ่งปันความรู้ (KS) อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(DE = 0.07, p > 0.05)  
  เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวม
ของ องค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) ที่มีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) ไปยังการ
แบ่งปันความรู้ (KS)  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (IE = 0.13, 
p < 0.01) โดยองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) มีอิทธิพลรวม
เชงิบวกต่อการแบ่งปันความรู ้(KS) อย่างมนัียส�าคญัทางสถติิ 
(TE = 0.41, p < 0.01) 
  และเมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพล
รวมของ บรรยากาศองค์การ (OC) มีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) ไปยังการ
แบ่งปันความรู้ (KS) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (IE = 0.40, 
p < 0.01) โดยบรรยากาศองค์การ (OC) มีอิทธิพลรวมเชิง
บวกต่อการแบ่งปันความรู้ (KS) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(TE = 0.47, p < 0.01) 
  สรุปการทดสอบสมมติฐานโดยรวมของสมมติฐาน

ข้อ 3 พบว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) มีอิทธิพลโดยรวม
เชิงบวกต่อการแบ่งปันความรู ้(KS) เป็นการยอมรบัสมมตฐิาน  
ส่วนบรรยากาศองค์การ (OC) และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ
ที่ดีขององค์การ (OCB) มีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกต่อการ
แบ่งปันความรู้ (KS) เช่นกัน ถึงแม้ว่าบรรยากาศองค์การ 
(OC) จะมีอิทธิพบทางตรงกับด้านการแบ่งปันความรู้ (KS) 
อย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติิซึง่เป็นการไม่ยอมรบัสมมตฐิาน  
แต่เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลโดยรวม
ของบรรยากาศองค์การ (OC) ทีม่ต่ีอด้านการแบ่งปันความรู้
ของหน่วยงานในฝ่ายช่าง บรษิทั การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 
พบว่าบรรยากาศองค์การ (OC) มีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ (OCB) ไปยงัด้าน
การแบ่งปันความรู้ (KS) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดย
ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ (OC) มีอิทธิพลรวมเชิงบวก
ต่อด้านการแบ่งปันความรู้ของหน่วยงานในฝ่ายช่าง บริษัท 
การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (TE 
= 0.47, p < 0.01) และเมื่อพิจารณากรอบแนวคิด  ปัจจัย
ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) ด้านบรรยากาศองค์การ 
(OC) และด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  
(OCB) มคีวามสามารถในการอธบิายและท�านายปัจจยัด้าน
การแบ่งปันความรู้ (KS) ของหน่วยงานในฝ่ายช่าง บริษัท 
การบินไทย จ�ากดั (มหาชน) เท่ากบัร้อยละ 77 ( R2 = 0.77)  
จึงสามารถสรุปได้ว่ายอมรับสมมติฐานในข้อ 3

อภิปรายผล
  จากผลการศึกษาพบว่ายอมรับสมมติฐานข้อ 1 ซึ่ง
จะอภิปรายรายคู่ดังนี้ 
   1) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
มีความสัมพันธ ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับ
บรรยากาศองค์การในภาพรวมดังน้ันการพัฒนาให้เกิด
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของฝ่ายช่าง
บรษัิท การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) ต้องปรบัปรุงบรรยากาศ
องค์การเพื่อให้เกิดพฤติกรรมนี้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Chiang (2002), Cohen & Keren (2009) 
   2) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
มีความสัมพันธ ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมดังนั้นพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การจึงมีส่วนส�าคัญที่ท�าให้ฝ่ายช่าง
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บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) พัฒนาเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ซึ่งผลการวิจัยในครั้งน้ีสอดคล้องกับแนวคิด
ของ  Azizi Yahaya1 et al., (2011) และ Talat Islam et 
al., (2012) 
   3) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับปัจจัย
ด้านการแบ่งปันความรู้ในภาพรวมท�าให้เห็นว่าการพัฒนา
ให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในฝ่ายช่าง
บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) สามารถท�าให้พนักงาน
เกิดการแบ่งปันความรู้ในองค์การมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Jacobs  & Roodt (2007), Lin (2008) 
   4) บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวก
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับองค์การแห่งการเรียนรู้ในภาพ
รวมท�าให้พบว่าการพฒันาฝ่ายช่างบริษทั การบินไทย จ�ากัด 
(มหาชน) ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ต้องปรับปรุง
บรรยากาศองค์การให้พนักงานในหน่วยงานเกิดความ
ต้องการที่จะเรียนรู้ตามองค์ประกอบของ Stringer (2002)  
ซึง่ผลการวจิยัครัง้นีส้อดคล้องกบังานวจิยัของ Leila Canaan 
Messarra, Abdul-Nasser El-Kassar (2013) และพิชิต 
เทพวรรณ์ (2548)
   5) บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวก
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับการแบ่งปันความรู้ในภาพรวม
ดังนั้นแนวทางที่ท�าให้พนักงานเกิดการแบ่งปันความรู้ใน
องค์การมากขึ้นต ้องปรับปรุงบรรยากาศองค์การให้
พนักงานมีทัศนคติและความเต็มใจท่ีจะแบ่งปันความรู้ให้
แก่กนัในองค์การ สอดคล้องกบังานวจิยัของ Hooff & Ridder 
(2004) และ Mardan Pour Nasiri (2014)  
   6) องค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิง
บวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับปัจจัยด้านการแบ่งปัน
ความรู้ในภาพรวมท�าให้ทราบว่าเม่ือพัฒนาฝ่ายช่างบริษัท 
การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
พนักงานจะมีทัศนคติและความเต็มใจที่จะแบ่งปันความรู้
ให้แก่กันในองค์การซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Jen-te Yang (2007) , Talat Islam et al., (2012)
จากผลการศึกษาพบว่ายอมรับสมมติฐานข้อ 2 องค์การ
แห่งการเรียนรู้และบรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับปัจจัยด้านพฤติกรรม
การเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ ท�าให้พบว่าการวจิยัในบริบท
ของฝ่ายช่างบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ครั้งนี้มี

ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Katz & Kahn (1978), 
Podsakoff et. al., (2000), Steer (1979), Cohen and 
Keren (2009) 
  จากผลการศกึษาพบว่ายอมรบัสมมตฐิานข้อ 3 ด้าน
องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศองค์การและด้าน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีอิทธิพลโดย
รวมต่อด้านการแบ่งปันความรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  
สามารถอภิปรายได้ดังนี้
  ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ กับระดับการแบ่งปันความรู้
นั้นสอดคล้องกับแนวคิดของ Garvin (1993), Marquardt 
(1996) และด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
มอีทิธพิลทางตรงเชงิบวกอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิกบัระดบั
การแบ่งปันความรู ้นั้นผลการวิจัยท�าให้ทราบว่าการ
พฒันาการแบ่งปันความรูใ้นฝ่ายช่างบรษิทั การบนิไทย จ�ากดั 
(มหาชน) ให้ดขีึน้ต้องพฒันาให้บคุลากรมพีฤตกิรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การก่อน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Jacobs & Roodt (2007), Lin (2008), Aliei et al., 
(2011)  
  ส่วนผลการศึกษาที่พบว่าบรรยากาศองค์การมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับระดับการแบ่งปันความรู้อย่าง
ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ สามารถอธิบายได้ดังนี้ จากผลการ
วจิยัทีพ่บว่าปัจจยัด้านองค์การแห่งการเรยีนรู ้ด้านบรรยากาศ
องค์การและด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
มีความสัมพันธ์กันสูงมาก (ตารางที่1) ดังน้ันจึงก่อให้เกิด
ภาวะ Multicollinearity ระหว่างตัวแปรอิสระคือเป็นไป
ได้ที่ตัวแปรอิสระที่มีอยู่อาจมีความสัมพันธ์กันเองซ่ึงในการ
วิจัยครั้งน้ีคือ ตัวแปรด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้าน
บรรยากาศองค์การและด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การมีความสัมพันธ์กันมากเกินไปจนท�าให้ผลการ
วิเคราะห์มีข้อผิดพลาดขึ้น ซึ่งเมื่อตัวแปรอิสระทั้งสามตัวนี้
มคีวามสมัพนัธ์ต่อกนัสงูมาก จนเกดิการทบัซ้อนกนัระหว่าง
ตัวแปรอิสระส่งผลให้ตัวแปรอิสระที่เกิดการทับซ้อนกันถูก
ก�าจัดและไม่ได้ถูกน�าเข้ามาค�านวณ  ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้
ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การจึงถูกกดทับไว้จากด้าน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและด้านองค์การ
แห่งการเรียนรู้ จนไม่สามารถแสดงอิทธิพลต่อการแบ่งปัน
ความรูไ้ด้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ (พงษ์เทพ จนัทรสวุรรณ,
2554) แต่เมื่อกลับไปพิจารณาเฉพาะที่ตารางที่ 1 จะพบว่า
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ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับสูงกับการแบ่งปันความรู้ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
กล่าวคือเมื่อพิจารณาเฉพาะปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ
โดยไม่น�าปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู ้และด้าน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเข้ามาพิจารณา
ร่วม ก็จะพบว่าระดับของบรรยากาศองค์การจะมีความ
สัมพันธ์โดยรวมกับการแบ่งปันความรู้ของฝ่ายช่าง บริษัท 
การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ajzen & Fishbein (1980), 
Davenport and Prusak (1998) และด้วยเหตุนี้จึงยอมรับ
สมมติฐาน
  จากผลการศึกษาพบว่าองค์การแห่งการเรียนรู้และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เป็นปัจจัยที่มี
อทิธพิลต่อการเกิดการแบ่งปันความรูใ้นองค์การ ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Talat Islam et al., (2011) , Marsick & 
Watkins (2003), Katz & Kahn (1978) และ (Podsakoff 
et. al., 2000) 
  เม่ือพิจารณาตัวแบบตามกรอบแนวคิดในภาพรวม
ปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศองค์การ
และด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การจะมี
อิทธิพลโดยรวมต่อด้านการแบ่งปันความรู้ของหน่วยงาน
ในฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) อย่างมีนัย
ส�าคญัทางสถติติามสมมตฐิานข้อ 3 พบว่าปัจจยัด้านองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศองค์การและด้านพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีอิทธิพลโดยรวมต่อด้าน
การแบ่งปันความรู้อย่างมีนัยทางสถิติตามผลการทดสอบ
สมมติฐานข้อ 3 และมีความสามารถในการอธิบายและ
ท�านายปัจจัยด้านการแบ่งปันความรู้ ของหน่วยงานในฝ่าย
ช่าง บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) เท่ากับร้อยละ 77 
(R2 = 0.77)

ข้อเสนอแนะ
  จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ท�าให้ได้ข้อสรุป
เชงิเสนอแนะว่า ถ้าหน่วยงานของฝ่ายช่าง บรษิทั การบนิไทย 
จ�ากัด (มหาชน) มีความต้องการที่จะปรับปรุงการแบ่งปัน
ความรูข้องหน่วยงานแล้ว แนวทางทีเ่หมาะสมก็คอืแนวทาง

การพัฒนาให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ในหน่วยงานและ
ต้องกระท�าการสร้างบรรยากาศองค์การให้เหมาะสมต่อ
การส่งเสริมการเพิ่มระดับของการมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีององค์การ เพือ่ทีจ่ะส่งผลให้การแบ่งปันความรู้
ของหน่วยงานมกีารเพิม่ระดบัสงูยิง่ขึน้ต่อไป ส่วนในประเดน็
ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารของฝ่ายช่าง บริษัท 
การบินไทย จ�ากดั (มหาชน) จะต้องส่งเสรมิการเรยีนรูใ้ห้แก่
สมาชิกทุกคนในองค์การ เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยน
ตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
และสอดแทรกระบบการเรียนรู ้เข้าไปในการปฏิบัติงาน
โดยน�าความรู้ที่ได้มาพัฒนาความสามารถใหม่ๆ เพื่อที่จะ
น�าไปสู่การพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น 
  ส่วนประเดน็ด้านบรรยากาศองค์การ ฝ่ายช่าง บรษิทั 
การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) จะต้องมีคุณลักษณะของ
สภาพแวดล้อมในการท�างานที่บุคลากรในหน่วยงาน
สามารถรับรู ้ได้ และมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการสร้าง
พฤตกิรรมในการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ ควรช่วยส่งเสรมิ
และสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศองค์การในการสร้างสภาพ
แวดล้อมเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานอัน
จะน�าไปสู่การแบ่งปันความรู้ ส�าหรับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรในฝ่าย
ช่าง บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) มีพฤติกรรมการให้
ความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่มีให้แก่องค์การนอกเหนือจาก
บทบาททีอ่งค์การคาดหวังไว้ ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิ
ความสัมพันธ์ทางสังคม หรือความร่วมมือภายในองค์การ 
ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้พนักงานต้องเต็มใจปฏิบัติเพื่อองค์การ 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 1) ควรมีการ
ศึกษาซ�้าในกลุ่มประชากรเดิมในช่วงระยะเวลาประมาณ 
3-5 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการศึกษาแบบระยะยาวซึ่งจะมี
ตัวแปรด้านเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเป็นทดสอบความ 
น่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของตัวแบบภายใต้บริบท 
ผ่านกาลเวลา 2) ควรมีการน�าตัวแบบภายใต้บริบท ไป
ท�าการทดสอบซ�้าในกลุ ่มประชากรที่ไม่ใช่หน่วยงานใน
ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) เช่น องค์การ
ภาครัฐอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ องค์การภาคเอกชน หรือองค์การ
ภาคสังคมอื่นๆ เพื่อท�า การทดสอบความเที่ยงตรงไขว้กลุ่ม
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