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บทความวิจัย
อิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรต่อวัฒนธรรม
การเรียนรูข้ ององค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
ธีรพร ทองขะโชค1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับวัฒ นธรรมการเรียนรู้ ของ
องค์กร (2) ศึกษาระดับพฤติกรรมการเป็น สมาชิกที่ดี ขององค์กร และ (3) ศึกษา
ขนาดความมีอิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์กรต่อวัฒนธรรม
การเรียนรู้ขององค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างคือ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาจานวน 286 คน ใช้วิธีการสุ่ม แบบ
หลายขั้นตอนดังนี้ การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ การสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยใช้สัดส่วน
และวิธีการเลือกแบบเจาะจงมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ใช้ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS และ LISREL ผลการวิ จั ย พบว่ า ระดั บ
วัฒ นธรรมการเรียนรู้ขององค์กรในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ระดับ ปานกลางขณะที่
ระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับสูงและ
จากการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจาลองสมการโครงสร้างของอิทธิพล
ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวั ดสงขลากับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มีความ
สอดคล้องในระดับดี (  2 =122.61, df=47, RMSEA = 0.075, SRMR = 0.061,
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CFI =0.98) โดยพฤติก รรมการเป็ น สมาชิก ที่ดี ขององค์กรเป็ น ปัจจั ยที่มี อิท ธิพ ล
ทางตรงเชิ งบวกต่อ วัฒ นธรรมการเรีย นรู้ข ององค์ ก รของอาจารย์ม หาวิท ยาลั ย
ในจังหวัดสงขลาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ทางตรงเท่ ากั บ 0.64 ผลจากการวิจั ยสามารถเป็ น ประโยชน์ ต่ อการน าไปเสนอ
แนวทางในการสร้างระดับวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นได้
โดยเริ่ม ต้นจากการส่งเสริมให้เกิดการมีระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กร โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านความสานึกในหน้าที่เพื่อช่วยรักษาระดับการมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรให้อยู่ระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
สามารถสนับสนุนให้อาจารย์มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสาคัญในการเข้าร่วม
โครงการในการร่วมสนทนาและร่วมซั กถามเพื่อสร้างระดับวัฒ นธรรมการเรียนรู้
ขององค์กรให้สูงขึ้น
คาสาคัญ: พฤติกรรมการสมาชิกที่ดีขององค์กร วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร
อาจารย์มหาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา
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RESEARCH ARTICLE
The Influence of Organizational Citizenship Behavior towards
Organizational Learning Culture of University Lecturers in Songkhla
Provinces
Teeraporn Tongkachok1
Abstract
The research was aimed at: (1) investigating the levels of organizational
learning culture, (2) studying the levels of organizational citizenship behaviors,
and (3) examining the extent to which such organizational citizenship behaviors
influenced the organizational learning cultures of university lecturers in
Songkhla. The samples were 286 lecturers from universities in Songkhla.
Multi-stage sampling was used including stratified random sampling,
proportion stratified sampling and purposive sampling. The research tool
used in the study was a questionnaire. SPSS and LISREL were also used
to analyze data. The results of this study revealed that the overall level of
the organizational learning culture of the university lecturers in Songkhla
was at a moderate level. It was also found that organizational citizenship
behaviors of the university lecturers in Songkhla was at a high level. The
consistency check results of the structural equation model of the influence
of organizational citizenship behavior towards organizational learning
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culture of university lecturers in Songkhla provinces and the empirical data
were at good level (  2 =122.61, df=47, RMSEA = 0.075, SRMR = 0.061,
CFI =0. 9 8). The study of the influence of the organizational citizenship
behaviors on the organizational learning culture of the university lecturers
in Songkhla revealed that such behaviors had a positive direct effect on
the cultures, and its statistical significance level was at .01 with the path
coefficient of 0.64. The research findings are useful for policy makers to
improve the level of organizational learning culture. The implications for
this are promoting conscientiousness among organizational members to
maintain the desirable level of organizational citizenship behaviors,
encouraging university lecturers to participate in forum and dialogue
programs for organizational learning culture practicing.
Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Organizational Learning
Culture, University Lecturers, Songkhla Province
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บทนา
มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาขั้ น สู ง ที่ มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิ จั ย การให้ บ ริก ารทางวิ ช าการแก่ สั งคม และการท านุ บ ารุ ง
ศิ ลปะและวัฒ นธรรม (สานั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา, 2553ก) ท่ า ม
กลางความท้ า ทายในการจั ด การศึ ก ษา อาทิ การขยายโอกาสทางการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาเพื่อมวลชน การปรับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ การเพิ่ม บทบาทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สูงขึ้น และการให้
ความสาคั ญ กั บ การมุ่ งสู่ ค วามเป็ น สากล (อั งศิ นั น ท์ อิ น ทรก าแหง และ ทั ศ นา
ทองภั ก ดี , 2548; อภิ ภา ปรั ช ญพฤทธิ์ , 2545) นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ยั งต้ อ ง
เผชิญกับความท้าทายจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน (สานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา, 2558) ส่ ง ผลให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ ต้ อ งพั ฒ นาการด าเนิ น งานให้
สามารถบรรลุผลสาเร็จเพื่อสร้างความเป็นเลิศในทางวิชาการตามภารกิจหลัก และ
สามารถดาเนินงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม ตลอดจนสามารถ
ตอบสนองต่อกระแสของการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันได้
องค์ ประกอบที่สาคัญ ในการน าไปสู่ ความเป็ น เลิศ ในทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยประการหนึ่ง คือ คุณภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งจะต้องเป็น
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ หมั่นศึกษาหาความรู้ สามารถ
พัฒ นาตนเองให้ได้มาตรฐานตามภาระงาน ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการ การวัดผลการศึกษา กิจกรรมนิสิตและสังคม (อังศินันท์ อินทรกาแหง
และ ทั ศ นา ทองภั ก ดี , 2548) นอกจากนี้ อ าจารย์ ในมหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ต้ อ งเป็ น
ผู้ ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาทั ก ษะของการเรีย นรู้ (Learning Skills) ของ
ตนเองเพื่อสรรค์สร้างวิถีการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่ศิษย์ (วิจารณ์ พานิช , 2555)
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เพื่อให้สามารถพัฒนาตนไปสู่การเป็นผู้นาทางวิชาการ ผู้นาทางความคิด และผู้นา
ทางสติปัญญาให้กับสังคมได้
แนวทางสาคัญประการหนึ่งที่จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ คือ
การสร้ า งให้ เกิ ด วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้ ข ององค์ ก ร (Organizational Learning
Culture) เนื่องจากสามารถส่งเสริมให้องค์กรเกิดสภาพแวดล้อมที่พ ร้อมต่อการ
เรี ย นรู้ (Kontoghiorghes, 2001) และน าพาไปสู่ ก ารสร้ า งให้ เกิ ด เป็ น องค์ ก ร
แห่ งการเรีย นรู้ (Learning Organizational) องค์ ก รที่ มี วัฒ นธรรมการเรีย นรู้ที่ ดี
สามารถเกิดการพัฒนาการปฏิบัติ งานได้ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับ
องค์ ก ร (Malik, et. al.; 2011) ดั งนั้ น การสร้า งให้ เกิ ด วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้ข อง
องค์กรจะเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยใน
ระดับบุคคล และขยายวงกว้างไปยังการสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมต่อการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของอาจารย์ในระดับกลุ่มและระดับองค์กรได้
การสร้างให้เกิดวัฒ นธรรมการเรียนรู้ขององค์กร จะต้องเริ่มต้นที่การศึกษาจาก
พฤติกรรมการทางานของบุคคลในองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจลักษณะในเชิง
พฤติกรรรมของสมาชิกในองค์กรที่จะนามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
องค์กร
ปั จ จั ย พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ร (Organizational
Citizenship Behavior) ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ เกี่ ย วพั น ต่ อ วั ฒ นธรรมการ
เรีย นรู้ขององค์ ก ร เพราะพฤติ ก รรมการสมาชิก ที่ ดี ขององค์ ก รเป็ น พฤติ ก รรมที่
เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจที่บุคคลแสดงออกมากกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
(Katz & Kahn, 1978) เป็นพฤติกรรมที่สามารถเอือ้ ให้เกิดการปฏิบัติงานทีบ่ รรลุผล
ส าเร็ จ (Podsakoff et. al., 2000) ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในกลไกการบริ ห ารตนเอง เพื่ อ
นาไปสู่ พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่สามารถการสร้างสมรรถนะของผู้การปฏิบัติงาน
(กั น ยปริณ ทองสามสี และ คณน ไตรจั น ทร์ , 2557) น าพาให้ เกิ ด ผลลั พ ธ์ ท าง
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สร้ า งสรรค์ แ ก่ อ งค์ ก ร สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาเชิ ง ประจั ก ษ์ จ ากนั ก วิ ช าการ
ต่างประเทศที่สนับสนุนว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์ก รเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร (Basim, et al., 2009; Chang
et al., 2010; Yahaya et al., 2011) เพราะพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
องค์กร เป็นพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการแบ่งปันความรู้ในองค์กร (Al-Zu’bi, 2011)
สร้างให้เกิดบรรยากาศขององค์กรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน
สาหรับบริบทในประเทศไทยแม้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร แต่ส่วนใหญ่ มุ่งศึกษาวิจัยเรื่องผลลัพธ์ของพฤติกรรม
การเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ร ต่ อ ผลการด าเนิ น งานขององค์ ก ร และผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน (ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์ และ ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ, 2556)
ในขณะที่การศึกษาวิจั ยถึง ผลลัพ ธ์จากการมีพ ฤติ กรรมการเป็ นสมาชิก ที่ดีของ
องค์กรต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรยังมีการศึกษาวิจัยไม่มาก จึงเป็นความ
จาเป็นที่ต้องทาการศึกษาในเชิงประจักษ์ เพื่อทดสอบความมีอิทธิพลของปัจจัย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรที่มี ต่อวัฒ นธรรมการเรียนรู้ขององค์กร
ว่ า มี ห รื อ ไม่ แ ละมี ข นาดอิ ท ธิ พ ลเพี ย งใด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในกลุ่ ม อาจารย์
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ถูกคาดหวังจากสังคมว่าจะต้องมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ร เพื่ อ สร้ า งผลการด าเนิ น งานที่ ต ามภารกิ จ หลั ก ของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นการศึกษาถึงระดับพฤติกรรมการสมาชิกที่ดีขององค์กรของ
อาจารย์มหาวิทยาลัย จึงอาจเป็นกลไกสาคัญต่อการพัฒนาให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
การเรีย นรู้ขององค์ก ร อั น จะน าไปสู่ ก ารขับ เคลื่อ นมหาวิ ทยาลั ยไปสู่อ งค์ก รที่ มี
ขีดความสามารถสูง และมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ประโยชน์ จ ากวิ จั ย ในครั้ ง นี้ จ ะน าไปสู่ แ นวทางพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ในจังหวัดสงขลา เนื่องจากจังหวัดสงขลา
เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สาคัญของภาคใต้โดยเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 5 แห่ง
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ซึ่ง มี รูป แบบการบริห ารมหาวิท ยาลั ย ที่ ต่ างกั น คื อ มหาวิ ท ยาลัย ของรัฐ 3 แห่ ง
มหาวิท ยาลัย ในก ากับ ของรัฐ 1 แห่ ง และมหาวิท ยาลั ยเอกชน 1 แห่ ง ซึ่งท าให้
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ มีความท้าทายต่อการบริหารจัดการที่แตกต่างกันทั้ งด้าน
โครงสร้างองค์กร การบริหารงบประมาณ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงความ
ยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการจัดการบริการการศึกษา ในขณะเดียวกันด้วย
ปัจจัยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ทาให้มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลายังต้องเผชิญ กับ
ความท้าทายจากความเป็นโลกาภิวัฒน์ที่นามาสู่การรวมตัวของประเทศในภูมิภาค
อาเซี ย น และการรวมตั ว ในแผนงานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สามฝ่ า ยอิ น โดนี เซี ย –
มาเลเซีย–ไทย (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
2555) จังหวัดสงขลาซึ่งเป็น 1 ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยจึงไม่
สามารถหลีกเลี่ยงความท้าทายดังกล่าวได้ เป็นผลให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัด
สงขลาอาจจะต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายในการจั ด การศึ ก ษาข้ า มพรมแดน
การเคลื่อนย้า ยอาจารย์และนักศึกษาอันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศใน
ภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2553ข) ดังนั้น
การเตรียมความพร้อมโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยใน
พื้นที่จังหวัดสงขลา จึงมีความสาคัญต่อพัฒนามหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ทั้ ง ระบบให้ มี ศั ก ยภาพ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น และเท่ า ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับวัฒนธรรมการเรียนรู้ของ
องค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา (2) ศึกษาระดับพฤติกรรมการ
เป็ น สมาชิ กที่ ดีข องอาจารย์ ม หาวิท ยาลัย ในจังหวัดสงขลา และ (3) เพื่ อศึ กษา
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ขนาดความมีอิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรต่อวัฒนธรรม
การเรียนรูข้ ององค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
1.1 ทฤษฎี พื้นฐานทรัพ ยากรขององค์กร(Resource Based View
of the Firm) จ าแนกประเภทของทรั พ ยากรเป็ น 2 แบบคื อ (1)ทรั พ ยากร
(Resources) ซึ่ ง หมายรวมทั้ ง ทรั พ ยากรที่ มี ตั ว ตน (Tangible Resource) อาทิ
ที่ ดิ น อาคาร โรงงาน เครื่ อ งจั ก ร และ(2)ทรั พ ยากรที่ ไม่ มี ตั ว ตน (Intangible
Resource) อาทิ ความเชื่อใจของลูกค้าความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้า ตรา
สิน ค้ า สิ ท ธิ บั ต ร เทคโนโลยี รวมไปถึ งทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี พ ร้อ มไปด้ ว ยทั ก ษะ
ความรู้ ที่สามารถสร้างคุณค่าและความได้เปรียบแก่องค์กร (Clulow et al., 2007;
Eisenhardt & Martin, 2000)ทฤษฎี นี้ จ ะมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารให้ ค วามส าคั ญ กั บ
ทรัพยากรที่สามารถสร้างจุดแข็งให้องค์กร จนพัฒนาไปสู่การเกิดเป็นองค์กรที่มี
ความได้ เ ปรี ย บจากการแข่ ง ขั น ซึ่ ง เชื่ อ มโยงถึ ง ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human
Resource) ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสามารถในการสร้างและรักษาความสามารถ
ในการแข่ งขั น ให้ กับ องค์ก ร โดยใช้ ค วามรู้ และประสบการณ์ เฉพาะของแต่ ละ
บุคคลที่ ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ (Siripong Preutthipan, 1999) ดังนัน้ พฤติกรรม
ในการทางานของบุคลากรในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีซึ่งเป็นลักษณะในเชิงพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กรที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นลักษณะ
ที่จะนามาสู่การเกิด ประสิท ธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์ กร (Podsakoff et al.,
2000)
1.2 แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์ ก รแห่ งการเรีย นรู้ (Learning Organization) เป็ น องค์ ก รที่ มี ก าร
สร้างช่องทางให้เกิด การถ่ ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุ คลากร
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ควบคู่ ไปกั บ การรับ ความรู้จ ากภายนอก Senge (1990) ให้ ค วามหมายองค์ ก ร
แห่งการเรียนรู้ว่าเป็นองค์กรที่มีความต่อเนื่องในการขยายขีดความสามารถในการ
สร้ า งอนาคต โดยมี ลั ก ษณะส าคั ญ 5 ประการ คื อ (1) ความรอบรู้ แ ห่ ง ตน
(Personal Mastery) (2) แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models) (3) วิสัยทัศน์
ร่ ว มกั น (Shared Vision) (4) การเรี ย นรู้ ข องที ม (Team Learning) (5) การคิ ด
อย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) นอกจากนี้ Senge ยังให้ความสาคัญต่อการ
พัฒ นาระดับ บุ คคลมาสู่ระดับ กลุ่ม และองค์ก าร ซึ่งสอดคล้องกับ วิถี ทางในการ
นาไปสู่การเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ได้มีจุดเริ่มต้นจากการเรียนรู้ 2 ระดับ คือ การ
เรียนรู้ในระดับบุคคล และการเรียนรู้ในระดับองค์กร จึงกล่าวได้ว่าแนวคิดองค์กร
แห่ งการเรียนรู้เป็นแนวคิดที่ เชื่อมโยงไปสู่ วัฒ นธรรมการเรียนรู้ขององค์กร ผ่าน
กระบวนการเรี ย นรู้ ข องบุ ค คล การใช้ ค วามสามารถของบุ ค คล ตลอดจนการ
พัฒนาการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบ ผ่านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ในองค์กร เชื่อมโยงไปสู่การสร้างเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร
2. แนวคิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร
Garvin (1993) ให้ นิ ย าม ว่ า วั ฒ น ธ รรม ก า รเรี ย น รู้ ข อ งอ งค์ ก ร
(Organizational Learning Culture) คือ องค์กรที่ มีความเชี่ยวชาญในการสร้าง
การรับ และถ่ายโอนความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความรู้
ใหม่และข้อมูลเชิงลึก สอดคล้องกับ Marsick & Watkins (2003) ที่กล่าวว่า เป็ น
การบูรณาการบุคคลและโครงสร้างองค์กรให้ไปสู่ทิศทางของการเรียนรู้และการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และผลจากการที่องค์กรมีวัฒนธรรมที่ให้ความสาคัญ
กับ การเรีย นรู้แ ละการพั ฒ นา จึงกล่ าวโดยสรุป ได้ ว่า วัฒ นธรรมการเรีย นรู้ของ
องค์ กร คื อ ค่านิ ยมและความเชื่อที่ มี ร่วมกัน อย่างเป็น ระบบที่เกิ ดขึ้น ในองค์ก ร
เพื่อเป็นการสร้างปทัสถานของพฤติกรรมของบุ คลากรในองค์กรมุ่งเน้น กระตุ้น
การเรียนรู้และพั ฒ นาตนเองเพื่อขยายศักยภาพของตนเองและองค์ก ร ในการ
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วั ด วั ฒ นธรรมการเรีย นรู้ ข ององค์ ก รนิ ย มวั ด ด้ ว ยแบบสอบถามมิ ติ ข ององค์ ก ร
การเรียนรู้ (Dimensions of Learning Organization Questionnaire: DLOQ) ซึ่ง
จ าแนกเป็ น 7 มิ ติ ที่ ส าคั ญ ตามแนวคิ ด ของ Watkins & Marsick (1993) และ
Marsick, & Watkins (2003) คือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning)
เพิ่มขีดความสามารถ (Empowerment) การเรียนรู้ของทีม(Team Learning) การ
สนทนาและการสอบถาม (Dialogue and Inquiry) และระบบที่ถูกฝัง (Embedded
System)การเชื่อมต่อระบบ (System Connection) และการให้เป็นผู้นา(Provide
Leadership) ในการวิจัย นี้จึงศึกษาวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรตามแนวทาง
ดังกล่าวเพราะเป็นมิติในการวัดที่ได้รับความนิยมและการยอมรับจากนักวิชาการ
ต่างๆ ในการนาไปทดสอบเชิ งประจักษ์ ในบริบทที่ ต่ างกั น (Lim, 2010; Yang, et.al.,
2004; Yahaya et al., 2011) อีกทั้งองค์ประกอบในการวัดวัฒนธรรมการเรียนรู้ของ
องค์กรตามแนวความคิดนี้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับวัฒ นธรรมการทางาน
ของอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายส าคั ญ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้
ที่ ต้ อ งมี ก ารเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาการท างานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ส ามารถมี ผ ล
ด าเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
การวิ จั ย การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม และการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553ก)
3. แนวคิดพฤติกรรมการสมาชิกที่ดขี ององค์กร
พฤติ ก รรมการสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ร (Organizational Citizenship
Behavior) เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลเองที่อยู่นอกเหนือจากบทบาท
ที่ อ งค์ ก รได้ มี ก ารก าหนดและเป็ น พฤติ ก รรมที่ มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ การพั ฒ นา
ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ร (Organ, 1988; Podsakoff & MacKenzie, 2006)อาจ
กล่าวได้ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเป็นการปฏิบัติด้วยความเต็ม
ใจและเกิด ขึ้ น จากการตั ด สิ น ใจของสมาชิก ที่ เป็ น บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานโดยไม่
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เกี่ย วข้อ งกับ การให้รางวัล หรือการลงโทษโดยตรงจากหน่ วยงาน อีก ทั้งยั งเป็ น
พฤติ ก รรมที่ อ ยู่ น อกเหนื อ การก าหนดของหน่ ว ยงาน แต่ ใ นภาพรวมจะเป็ น
พฤติ ก รรมเชิงบวกที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อ องค์ ก ร สาหรับ การวัด พฤติ กรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์กร พบว่า แนวคิดของออร์แกน (Organ,1988; 2006) ทีจ่ าแนก
องค์ ประกอบของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ ดีขององค์ก รเป็น 5 องค์ป ระกอบ
ได้แก่ พฤติกรรมการให้ค วามช่วยเหลื อ (Altruism) พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่ น
(Courtesy) พฤติกรรมการสานึกในหน้าที่ (Conscientiousness) พฤติกรรมการให้
ความร่ว มมื อ (Civic Virtue) พฤติ ก รรมความอดทนอดกลั้ น (Sportsmanship)
ถือว่าเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมและการยอมรับจากนักวิชาการต่างๆ ในการ
นาไปทดสอบเชิงประจักษ์ ในบริบทที่ต่างกัน (Mahembe et al., 2015; Michael
and Megan, 2014) ประกอบกับการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ในการทางาน
ที่มีความท้าทายเพื่อปรับตัวเข้าสู่กระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ มหาวิทยาลัยต้นสังกัด สานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) (ผู้ จั ด การออนไลน์ , 2553) ดั ง นั้ น การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง าน
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยจึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรทั้ง 5 องค์ประกอบจึงจะนาไปสู่การดาเนินงานที่ก่อให้เกิด
ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิ ผลแก่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ การศึ ก ษาครั้งนี้ ผู้ วิ จัย จึ งน า
แนวคิดของ Organ (1988; 2006) มาใช้เป็นแนวทางในการวัดพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กร
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม พบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กร มีความเกี่ยวข้องต่อการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้
ขององค์ ก รในบริ บ ทที่ แ ตกต่ า งกั น (Chang et al., 2010; Islam et al., 2012;
Somech & Drach-Zahavy, 2004; Yahaya et al., 2011) จึงสามารถนามาสู่การ
กาหนดสมมติฐานการวิจัยได้ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขี ององค์กรเป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร ดังการนาเสนอเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีดาเนินการ
รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ในจั งหวั ด สงขลา ทั้ ง มหาวิท ยาลั ย รัฐ บาล มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรัฐ และ
มหาวิทยาลัยเอกชน
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กลุ่มตัวอย่าง การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของไคล์น
(Kline, 2011) กล่ า วว่า การวิเคราะห์ สมการเชิ งโครงสร้างเป็ น เทคนิ ค ที่ ต้ อ งใช้
จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งขนาดใหญ่ ควรก าหนดให้ มี ข นาด 200 ตั ว อย่ า งขึ้ น ไป
แต่อย่างไรก็ตามการกาหนดให้มีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่จะทาให้เกิดความแม่นยา
ในการคานวณทางสถิติมากกว่ากลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก (Wiersma & Jurs, 2009)
ผู้วิจัย จึงกาหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างเพิ่ มเป็น 2 เท่า ซึ่งจะได้ขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาจานวน 400 คน
การสุ่ ม ตั วอย่ าง ด าเนิ น การสุ่ ม ตั วอย่ างโดยใช้ วิธี ก ารสุ่ ม แบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage Sampling) มีลาดับขั้นตอนการสุ่มดังนี้ (1) การสุ่มตัวอย่าง
แบบชั้ น ภู มิ (Stratified Random Sampling) โดยเป็ น การสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งตาม
ลักษณะของรูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึ กษา ซึ่งจาแนกเป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐบาล 3 แห่ง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐบาล 1 แห่ง และมหาวิทยาลัย
เอกชน 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง (2) การสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยใช้สัดส่วน (Proportion
Stratified Sampling) ดาเนินการสุ่ม ตัวอย่างในแต่ละมหาวิทยาลัยตามรูปแบบ
การบริหารสถาบันอุดมศึกษา จะได้กลุ่มตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยทุกแห่งๆละ 80
คน รวมมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน (3) ดาเนินการเลือก
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละรูปแบบของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาด้วยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็ บ ข้ อ มู ล 2 สาขาหลั ก ได้ แ ก่ สาขา
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ และสาขาวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ให้ ได้ ข นาดกลุ่ ม
ตัวอย่างตามที่กาหนด ซึ่งการเจาะจงเก็บข้อมูลในกลุ่มวิชาดังกล่าวนี้เพื่อให้ได้
กลุ่ม ตั วอย่างที่ มีค วามแตกต่ างกั นในธรรมชาติ ของลั กษณะสาขาวิชาและการ
ดาเนินการจัดการศึกษา (ศรุดา ชัยสุวรรณ และคณะ, 2550) ภายหลังเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์เพียงพอต่อการ
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วิเคราะห์ข้อมูลกลับคืนทั้งสิ้น 286 ฉบับ คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 71.5
ถือเป็นอัตราการตอบกลับที่อยู่ในระดับดีมาก (Babbie, 2002)
เครื่องมือในการวิจัย การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสาคัญ
ซึ่ ง แบบสอบถามประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น คื อ (1) แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไป
โดยลั ก ษณะค าถามเป็ น แบบชนิ ด เลื อ กตอบและชนิ ด เติ ม ข้อ ความให้ สมบู รณ์
มีจานวน 6 ข้อ (2) แบบสอบถามระดับวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร ซึ่งผู้วิจัย
ได้ดัดแปลงและพัฒนามาจากแนวคิดของ Watkins & Marsick (1993) Marsick &
Watkins (2003) และ Yang et al. (2004) โดยมีการปรับข้อความของข้อคาถามให้
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ในการวัดระดับวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร
จาแนกเป็น 7 องค์ประกอบ คือ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning)
เพิ่มขีดความสามารถ (Empowerment) การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) การ
สนทนาและการสอบถาม (Dialogue and Inquiry) ระบบที่ ถู ก ฝั ง (Embedded
System) การเชื่อมต่อระบบ (System Connection) และการให้เป็นผู้นา (Provide
Leadership) ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ ตามแนวทางของ Likert Scale จานวน 21 ข้อ (3) แบบ สอบถามระดับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์ก ร พัฒ นาจากแนวคิดและการศึกษาของ
ออร์แกน (Organ, 1988; 2006) โดยมีการปรับข้อความของข้อคาถามให้เหมาะสม
กั บ บริ บ ทของสั ง คมไทย และปรั บ ปรุ ง จ านวนข้ อ ค าถามตามค าแนะน าของ
ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ใ นกระบวนการตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่อ งมื อ ส าหรั บ การวั ด
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร จาแนกเป็น 5 องค์ประกอบ คือ พฤติกรรม
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ (Altruism) พฤติ ก รรมการค านึ ง ถึ ง ผู้ อื่ น (Courtesy)
พฤติ ก รรมการส านึ ก ในหน้ า ที่ (Conscientiousness) พฤติ ก รรมการให้ ค วาม
ร่วมมือ (Civic Virtue) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) ลักษณะ
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แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวทาง
ของ Likert Scale จานวน 15 ข้อ
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่องมื อ ด าเนิ นการโดย หาค่ าความ
เที่ ยงตรงในเนื้อ หา (Content Validity) และน ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่ าดั ชนี ค วาม
สอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.6 ถึง 1.00 จากนั้นนาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้ว
ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คน
เพื่อดาเนินการหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยการวัดความ
คงที่ภายใน (Internal Consistency) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha Coefficient) พบว่า แบบสอบถามทั้งฉบับ มี ค่าสัมประสิทธ์
แอลฟาของครอนบาค 0.946 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีมาก (Kline, 2011) และเมื่อ
พิจารณาแบบสอบถามแต่ละด้านพบว่า ค่าสัมประสิทธ์แอลฟา อยู่ระหว่าง 0.937
ถึ ง 0.946 ซึ่ ง อยู่ ใ นเกณ ฑ์ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ในระดั บ ดี ม ากเช่ น กั น ดั ง นั้ น
แบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้ (Try Out) จึงมีคุณภาพเพียงพอต่อการนาไปใช้
จริง
การวิเคราะห์แบบจาลองการวัดด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
เพื่อตรวจสอบความความกลมกลืนในภาพรวมของแบบจาลองการวัด (Overall
Fit) พบว่า แบบจาลองการวัดที่กาหนดขึ้นในสมมติฐานการวิจัยมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (  2 =122.61, df=47, RMSEA = 0.075, SRMR = 0.061,
CFI =0.98) เมื่ อ ตรวจสอบประสิ ท ธิภ าพของแบบจ าลองในการวั ด พบว่ า เป็ น
แบบจาลองที่มีค่าความตรง (Validity) โดยพิจารณาจากค่าน้าหนักองค์ประกอบ
(Factor loadings) คะแนนมาตรฐาน มีค่าระหว่าง 0.59 ถึง 0.85 ซึ่งค่าน้าหนัก
องค์ประกอบที่ยอมรับได้ควรมีค่า 0.5 หรือสูงกว่า (Hair et al., 2010) นอกจากนี้
พบว่า ตัวแปรแฝงทั้งหมดในแบบจาลองการวัดมีค่ าความเที่ ยง (CR) โดยมีค่ า
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อยู่ระหว่าง 0.84- 0.93 ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์ระดับยอมรับได้ (Hair et al. ,2010)
ความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (AVE) ของตัวแปรแฝง พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.53
ถึง 0.65 ซึ่งมากกว่า 0.5 ที่กาหนดเป็นเกณฑ์ยอมรับได้ (Hair et al., 2010) จึงบ่งชี้
ว่าไม่เกิดค่าผิดพลาดของการวัดที่ทาให้เกิดการผันแปรในตัวแปรสังเกตได้มากกว่า
ตัวแปรแฝงที่กากับอยู่ จึงสรุปได้ว่าแบบจาลองการวัดในการศึกษาวิจัยนี้เป็นที่มี
คุณภาพเหมาะสมและมีความเที่ยงตรงในระดับดี
การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมจาก 2 แหล่ง คือ (1) แหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิ โดยเก็บรวบรวมข้อมู ลจากหนังสื อ บทความจากวารสาร วิท ยานิ พนธ์
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (2) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการโดย (1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
ตั ว อย่ า ง และข้ อ มู ลเบื้ อ งต้ น ของตั ว แปรที่ ศึ ก ษาโดยใช้ ค่ า สถิ ติ บ รรยาย ได้ แ ก่
ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percent) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งดาเนินการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
SPSS (2) การวิ เคราะห์ เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย คื อ การวิ เ คราะห์
แบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) เพื่อวิเคราะห์เส้นทาง
อิทธิพล (Path Analysis) ของพฤติกรรมการสมาชิกที่ดีขององค์กรต่อวั ฒนธรรม
การเรียนรู้ขององค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป LISREL โดยตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจาลองสมการโครงสร้าง
ตามทฤษฎี ที่ ก าหนดกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ตามเกณฑ์ ข องนั ก วิ ช าการต่ า งๆ
ซึ่งกาหนดไว้ดังนี้ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีค่ามากกว่า
0.92 ดัชนีวัดความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่า
น้อยกว่า 0.08 (พิจารณาควบคู่กับ CFI ที่มีค่า 0.92 หรือมากกว่า) และดัชนีค่าราก
ของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) มีค่าน้อยกว่า
0.80 (พิจารณาควบคู่กั บ CFI ที่มีค่า 0.92 หรือมากกว่า) (Tabachnick & Fidell,
2007; Hair et al., 2010; Schumacker & Lomax, 2010)
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ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นอาจารย์เพศหญิงจานวน 167 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.4 และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส โสด จานวน 151คน คิดเป็นร้อยละ
52.8 สาหรับระดับการศึกษาสูงสุดพบว่า เกินกว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีการศึกษา
ระดับปริญ ญาโทจานวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 และโดยส่วนใหญ่ อยู่ใน
ต าแหน่ ง อาจารย์ จ านวน 229 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80.1 ส าหรั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ทีส่ ังกัดพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สังกัดในมหาวิทยาลัยของรัฐ จานวน 163 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 57.0 กลุ่ ม สาขาวิ ช าที่ ป ฏิ บั ติ ง านโดยส่ ว นใหญ่ คื อ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7 กลุ่มตัวอย่าง
มีอายุเฉลี่ย 37.5 ปี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.41323 โดยมีอายุต่าสุด
คือ 24 ปี และมีอายุมากที่สุด 60 ปี สาหรับ อายุงาน ซึ่งพิจารณาจากระยะเวลา
ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ณ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ปั จ จุ บั น พบว่ า มี อ ายุ ง านเฉลี่ ย 8.6 ปี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.77 อายุงานต่าสุดคือ 1 ปี และมีอายุงานสูงที่สุด
38 ปี
2. ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 ระดับวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยใน
จังหวัดสงขลา ผลจากการศึกษาพบว่า ระดับวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.2721, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายตัว
แปรสังเกตได้ พบว่า การร่วมสนทนาและร่วมซักถามมีค่าเฉลี่ยสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ ใ นระดั บ สู ง เพี ย งตั ว แปรเดี ย ว ( X =3.4545, S.D. = 0.68) ในขณ ะที่
ตัวแปรสังเกตได้ตัวอื่นมีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามลาดับ
ดังนี้
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ระบบที่ เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งองค์ ก รกั บ สภาพแวดล้ อ ม ( X = 3.3776,
S.D. = 0.82574) การเรีย นรู้อ ย่ างต่ อ เนื่ อง ( X = 3.2646, S.D. = 0.7557) การ
เรียนรู้เป็นทีม ( X = 3.2273, S.D. = 0.7688) การให้อานาจบุคคลในองค์กรเพื่อ
การเกิดวิสัยทัศน์ร่วมกัน ( X = 3.2261, S.D. = 0.78196 ) ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
สาหรับการเรียนรู้ ( X = 3.1795,S.D. = 0.89117 ) และการตั้งระบบที่นาไปสู่การ
เรียนรู้ร่วมกัน ( X = 3.1748, S.D. = 0.89515) ตามลาดับ
2.2 ระดั บ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก รของอาจารย์
มหาวิ ท ยาลั ย ในจั ง หวั ด สงขลา ผลจากการศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ พฤติ ก รรมการ
เป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก รภาพรวมมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ สู ง ( X = 3.6207,
S.D.= 0.57908) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายตั ว แปรสั ง เกตได้ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
มี ค่ า เฉลี่ ย พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก รอยู่ ใ นระดั บ สู ง ทุ ก ตั ว แปร
เช่ น กั น อั น ดั บ สู ง สุ ด คื อ พฤติ ก รรมด้ า นความส านึ ก ในหน้ า ที่ ( X = 3.7949,
S.D. = 0.76413) รองลงมา คื อ พฤติ ก รรมการค านึ ง ถึ ง ผู้ อื่ น ( X = 3.6014,
S.D. = 0.64679) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ( X = 3.5967, S.D. = 0.7486)
พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น ( X = 3.5839, S.D. = 0.63656) และพฤติกรรม
การให้ความร่วมมือ ( X = 3.5268, S.D. = 3.5268)
2.3 ขนาดความมีอิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ต่อวัฒ นธรรมการเรียนรู้ขององค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
จากการศึกษา พบว่า ผลการตรวจสอบความสอดคล้องในภาพรวม (Overall Fit)
ของแบบจาลองสมการโครงสร้างที่กาหนดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่าสถิติ
ไค-สแควร์ (Chi-square Statistic:  2 ) เท่ากับ 126.70 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ
47 ค่านัยสาคัญทางสถิติ (p-value) เท่ากับ .00 ดัชนีวัดความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.075 ดัชนีค่ารากของค่าเฉลี่ย
กาลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) พบว่า มีค่า 0.061 และดัชนี
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วั ด ระดั บ ความกลมกลื น เปรี ย บเที ย บ (CFI) มี ค่ า 0.98 ซึ่ ง แบบจ าลองความ
สั ม พั น ธ์ เชิ ง โครงสร้ า งที่ ก าหนดขึ้ น มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
ในระดับดี และผลจากการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล พบว่า พฤติกรรมการสมาชิก
ที่ดีขององค์กรมีอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) (คะแนนมาตรฐาน) ต่อวัฒนธรรม
การเรียนรู้ขององค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.64 หรือพฤติกรรม
การเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ร มี อ านาจในการอธิ บ ายวั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้
ขององค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา ได้ร้อยละ 64 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติ ฐ านการวิจัย ว่า พฤติ กรรมการเป็ น สมาชิก ที่ ดี ขององค์ ก รเป็ น ปั จจั ย ที่ มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร ดังแสดงในภาพที่ 2

** p< .01

ภาพที่ 2 แบบจาลองสมการโครงสร้าง (คะแนนมาตรฐาน) Chi-Square=122.61,
df=47, p= .00, RMSEA=0.075, SRMR=0.061, CFI=0.98,R2 = 0.64, DE=TE=0.64
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สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจั ยพบว่า กลุ่มตั วอย่างส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิ ง และส่วนใหญ่
มีสถานภาพสมรส โสด โดยเฉลี่ยมีอายุ 37.5 ปี ซึ่งอายุต่าสุดคือ 24 ปี และมีอายุ
มากที่สุด 60 ปี สาหรับระดับการศึกษาสูงสุดพบว่า เกินกว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่าง
มีการศึกษาระดับปริญญาโท และโดยส่วนใหญ่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการโดยอยู่ใน
ต าแหน่ งอาจารย์ อายุ งานเฉลี่ ย 8.6 ปี อายุ งานต่ าสุ ด คื อ 1 ปี และมี อ ายุ งาน
สูงที่ สุด 38 ปี สาหรับ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ สังกั ด พบว่ ากลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ วนใหญ่ สังกั ด
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และกลุ่ม สาขาวิชาที่ ปฏิ บัติ งานโดยส่วนใหญ่ คือ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับวัฒนธรรมองค์กรการเรียนรู้ขององค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยใน
จังหวัดสงขลาภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายตัวแปร
สังเกตได้ พบว่า การร่วมสนทนาและร่วมซักถามมีค่าเฉลี่ยสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับสูงเพียงตัวแปรเดียว ในขณะที่ตัวแปรสังเกตได้ตัวอื่นมีระดับค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลางทุกตัวแปร โดยเรียงตามลาดับดังนี้ ระบบที่เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรกับสภาพแวดล้อม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้เป็นทีม การให้อานาจ
บุคคลในองค์ กรเพื่ อการเกิดวิสัย ทัศน์ ร่วมกั น ภาวะผู้ นาเชิงกลยุทธ์สาหรับการ
เรียนรู้ และ การตั้งระบบที่นาไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน ตามลาดับ
ระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ในจังหวัดสงขลาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวแปร
สังเกตได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรอยู่
ในระดับ สูงทุกตัวแปร โดยอันดับสูง สุดคือพฤติกรรมด้านความสานึกในหน้าที่
รองลงมา คื อ พฤติ ก รรมการค านึ ง ถึ ง ผู้ อื่ น พฤติ ก รรมการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น และพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
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ผลการตรวจสอบความสอดคล้ อ งในภาพรวม (Overall Fit) ของ
แบบจ าลองสมการโครงสร้ า งที่ ก าหนดกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ พบว่ า มี ค วาม
สอดคล้อ งในระดั บ ดี (  2 =122.61, df=47, RMSEA = 0.075, SRMR = 0.061,
CFI =0.98) โดยพฤติก รรมการเป็ น สมาชิก ที่ดี ขององค์กรเป็ น ปัจจั ยที่มี อิท ธิพ ล
ทางตรงเชิงบวกต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยใน
จัง หวั ด สงขลาอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ล
ทางตรงเท่ากับ 0.64
ผลจากการวิจัยสามารถเป็นประโยชน์ต่อ การนาไปเสนอแนวทางในการ
สร้างระดั บ วัฒ นธรรมการเรีย นรู้ข ององค์ ก รให้ อ ยู่ ในระดั บ ที่ สูงขึ้ น ได้ ผ่ านการ
ส่งเสริมให้เกิดการมีระดั บพฤติ กรรมการเป็น สมาชิก ที่ดี ขององค์ กร ซึ่งสามารถ
สนับสนุนให้อาจารย์มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสาคัญในการเข้าร่วมโครงการ
ในการร่วมสนทนาและร่วมซักถาม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ของ
องค์ ป ระกอบในการวั ด วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้ ข ององค์ ก ร ตลอดจนสามารถ
สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การรั ก ษาระดั บ การมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรให้อยู่ระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ระดับพฤติกรรมด้านความสานึกในหน้าที่ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สุดใน
การวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
การอภิปรายผล
1. ระดับ วัฒ นธรรมการเรียนรู้ขององค์ กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยใน
จังหวัดสงขลาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง จากการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ ที่ ถู ก ก าหนดให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย 4 ด้ า น
(สานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา, 2553ก) ซึ่งทุก ภารกิจ เป็ น งานที่ ต้อ ง
ปฏิบัติด้วยความมีคุณภาพเพื่อสร้างความเป็นผู้นาในทางวิชาการที่มีคุณภาพแก่
อาจารย์ วิ ธี ก ารหนึ่ ง ในการการพั ฒ นาคุ ณ ภาพอาจารย์ คื อ การสร้ า งให้ เกิ ด
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วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้ ข ององค์ ก ร เนื่ อ งจากสามารถส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รเกิ ด
สภาพแวดล้อมที่พร้อมต่อการเรียนรู้ (Kontoghiorghes, 2001) แต่มูลเหตุสาคัญที่
ทาให้ระดับวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัด
สงขลาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่เพียงระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัย
ในการศึกษานี้ พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับสูงสุดคือ ระดับปริญญาโท และโดยส่วนใหญ่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่ง
สอดคล้องกับสภาพปัญหาในการพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษาจากการรายงานใน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ที่ระบุว่าปัญหา
สื บ เนื่ อ งจากแผนอุ ด มศึ ก ษาฯ ฉบั บ ที่ 1 ที่ ยั ง ไม่ ป ระสบความส าเร็จ คื อ ยั ง ไม่
สามารถเพิ่ ม สัด ส่วนคุ ณ วุฒิ ของอาจารย์ในระดับ ปริญ ญาเอกเพิ่ ม ขึ้นได้ ต ามที่
กาหนด (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) ประกอบกับปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคสาคัญในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกิดจาก
โดยส่วนใหญ่ อาจารย์ ยังคงมุ่งเน้นภารกิจด้านการสอนเป็นหลัก ไม่มุ่งเน้นการ
สร้างองค์ ความรู้ใหม่ จากการวิจัย หรือ แม้กระทั่ งประยุ กต์ความรู้ใหม่ดังกล่าว
สู่ ก ารพั ฒ นาการเรีย นการสอนเท่ า ที่ ค วรจะเป็ น จึ ง ส่ งผลกระทบต่ อ การเข้ า สู่
ตาแหน่งทางวิชาการของอาจรย์ (ศรุดา ชัยสุวรรณ และคณะ, 2550) สอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของกฤษฎา ทองสมบู ร ณ์ (2551) ที่ พ บว่ า อาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธั ญ บุ รีมีค วามคิ ด เห็น ต่ อ ตัวบ่ งชี้ คุณ ภาพงานวิชาการของ
อาจารย์ ใ นภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง โดยภาระงานด้ า นการสอนมี
ความสาคัญมากที่สุดในขณะที่ภารงานด้านการวิจัยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เหตุผลอีก
ประการคือการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันต้องเผชิญกับความ
ท้าทายหลากหลายทั้งจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพื่อให้เป็นไปตาม
กระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (ผู้จัดการออนไลน์ ,
2553) ส่งผลให้การปฏิบัติงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยมีภาระความรับผิดชอบ
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เพิ่มขึ้น บรรยากาศการทางานมีเคร่งเครียดและแข่งขันมากขึ้น จึง ไม่เอื้อให้เกิด
บรรยากาศการทางานที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรมากเท่าที่ควรจะเป็น
2. ระดั บ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก รของอาจารย์
มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ สูง สอดคล้องกับ
การศึกษาของนรีกานต์ อรรคอุด ม (2554) และ สฎายุ ธีระวณิ ชตระกูล (2549)
ที่ ท าการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ร ในกลุ่ ม อาจารย์
มหาวิท ยาลั ย พบว่ามี ผลการศึ กษาที่ สอดคล้อ งกั นว่าระดั บ พฤติ กรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับ สูงเช่นเดียวกัน เหตุผล
ส าคั ญ ที่ ส นั บ สนุ น ความสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาอื่ น คื อ คุ ณ ลั ก ษณะงาน
อาจารย์ ที่ ก ล่ า วถึ งในเบื้ อ งต้ น ถื อ ได้ ว่าเป็ น งานที่ มี ค วามสาคั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและสามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้ แม้ในสภาพ
การปฏิ บั ติ งานในปั จ จุบั น มี ค วามกดดั น และความท้ าทายในการท างานหลาย
ประการ อาจารย์มหาวิทยาลัยยังคงแสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีดีต่อองค์กรด้วย
ความเต็มใจเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จแก่องค์กร
3. การวิ จั ย พบว่ า พฤติ ก รรมการสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก รเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี
อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้ ข ององค์ ก รของอาจารย์
มหาวิ ท ยาลั ย ในจั ง หวั ด สงขลาอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 มี ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลทางตรงเท่ า กั บ 0.64 เป็ น การยื น ยั น สมมติ ฐ านการวิ จั ย
ที่กาหนดสอดคล้องกับ Barnard (1938) ที่สนับสนุนว่าการสร้างให้เกิดวัฒนธรรม
การเรียนรู้ขององค์กรจาเป็นที่จะต้องเริ่มต้นที่พฤติกรรมการทางานของบุคคลใน
องค์ กร เพราะพฤติกรรมการสมาชิกที่ ดีขององค์กรเป็น พฤติกรรมที่เกิด ขึ้นด้ วย
ความสมั ค รใจที่ บุ ค คลแสดงออกมากกว่ า หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบข องตน
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Yahaya et al. (2011) ที่ทาการศึกษา
อิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรที่มีต่อวัฒ นธรรมการเรียนรู้

148

Journal of Management Sciences
Vol.33 No.1 January-June 2016

The Influence of Organizational Citizenship Behavior towards Organizational
Learning Culture of University Lecturers in Songkhla Provinces
Teeraporn Tongkachok

ขององค์กร ในตอนใต้ของประเทศมาเลเซีย พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กรมีอิทธิพลต่อการเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พฤติกรรมในด้านการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) ( = 0.261) พฤติกรรมการ
คานึงถึงผู้อื่น (Courtesy) ( = -0.182) และพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic
Virtue) (  = 0.167) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย นี้ ที่ พ บว่ า คะแนนค่ า เฉลี่ ย
พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ และพฤติกรรมใน
ด้านการให้ความช่วยเหลือ อยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน และจากการศึกษาของ
Chang et al. (2010) ที่ศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรในประเทศไต้หวัน พบว่า พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์ กรเป็ นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒ นธรรมการเรียนรู้ขององค์ กร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกทั้งยังสอดคล้องกับ Basim et al. (2009)
ที่ศึกษาพบความสัมพั นธ์ระหว่างการรับ รู้ วัฒ นธรรมการเรียนรู้ขององค์กร และ
พฤติกรรมการสมาชิกที่ ดีขององค์กร ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานบริษัทขนาด
กลาง-ใหญ่ ในประเทศตุรกี จึงเป็นการยืนยันสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ซึ่ง จะเป็น
ประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์มหาวิทยาลัย
มีพฤติกรรมการสมาชิกที่ดีขององค์กรที่นอกเหนือไปกว่าการกระทาตามหน้าที่ๆ
กาหนด เต็ม ใจที่ จะมี ค วามพฤติก รรมด้า นความสานึ กในหน้ าที่ มี พ ฤติ ก รรมที่
คานึงถึงผู้อื่น มีพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องงานและไม่ใช่เรื่องงาน
มีความอดทนอดกลั้น และมีพฤติกรรมที่พร้อมให้ความร่วมมือ
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ กษาสามารถหาแนวทางในการยกระดั บ วั ฒ นธรรมการ
เรียนรู้ขององค์กร และพฤติกรรมการสมาชิกที่ดีขององค์กร การวิจัยในครั้งนี้จึงให้
ข้อเสนอแนะดังนี้
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1.ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1.1 มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาสามารถกาหนดกระบวนการสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร ผ่านการส่งเสริมให้เกิด การร่วมสนทนาและร่วม
ซักถามซึ่งเป็นองค์ประกอบของวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ในการศึกษานี้ โดยสามารถดาเนินการกาหนดเป็น แผนงานและโครงการในการ
ร่วมสนทนาและร่วมซักถามระหว่างกลุ่มอาจารย์ทั้งในสถาบันและต่างสถาบัน เพื่อ
พัฒนาอาจารย์ และมหาวิทยาลัยไทยมีศักยภาพสูงขึ้น
1.2 มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาสามารถกาหนดยุทธศาสตร์ในการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของอาจารย์
มหาวิทยาลัยที่มีระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในระดับสูงอยู่แล้ว
ให้คงอยู่ต่ อไปและมีค่าเฉลี่ยที่สูงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมการสานึกในหน้าที่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์ ก รที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ในการศึ ก ษานี้ เพื่ อ เชื่ อ มโยงไปยั ง การส่ ง เสริ ม
พฤติ กรรมที่ ดีที่ ผู้เป็น อาจารย์ค วรจะกระท า ทั้ งที่ กาหนดอยู่ในภารกิจหลักและ
พร้อมสาหรับการปฏิบัติงานนอกเหนือจากภารกิจที่กาหนด ถือเป็นการส่งเสริมให้
อาจารย์มีการเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ จึงเป็น
การยกระดั บ คุ ณ ภาพอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารสร้า งให้ เกิ ด เป็ น
วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทกี่ าหนดควรมุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างการพัฒนาตัวบุคคล (Individual
development) การให้ ความก้าวหน้าในการท างาน หรือ การพัฒ นาสายอาชี พ
(Career development) และการพั ฒ นาองค์ การ (Organization development)
(Pace et al., 1991) เพื่อก่อให้เกิดปฏิบัติงานที่มีสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งระดับ
บุคคลและองค์กร
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2. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
2.1 อาจารย์มหาวิทยาลัย ควรตระหนักถึงความสาคัญ ในการเข้า ร่วม
โครงการในการร่วมสนทนาและร่วมซักถาม พร้อมส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร ผ่านกลไกการร่วมรับฟัง นาเสนอความคิดเห็น และ
ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ
2.2 อาจารย์มหาวิทยาลัย ควรให้ความสาคัญกับการรักษาระดับ การมี
พฤติ กรรมการเป็ น สมาชิ กที่ ดี ขององค์ กรให้อ ยู่ระดั บ ที่สูงอย่ างต่ อเนื่ อง โดยให้
ความสาคัญ กั บ พฤติก รรมด้ านความสานึก ในหน้ าที่ อาทิ มี การปฏิ บั ติต ามกฏ
ระเบียบข้อบังคับ มีการทางานมากกว่าหน้าที่เสมอ ตลอดจนมีการใช้ทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยด้วยความระมัดระวังและเอาใจใส่เสมอ
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
3.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร
เพิ่มขึ้น เช่น ปัจจัยการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนปัจจัย
ด้านการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งในของบริบทไทยและบริบทโลก เป็นต้น
3.2 ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องอิทธิพลของรูปแบบการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยที่แตกต่างกันต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร
คาขอบคุณ
บทความนี้มาจากงานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กรต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัด
สงขลา ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการงบประมาณเงินรายได้ คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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