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 This thesis aims to explore 1) the level of changes in performance at the 
Institute of Language and Culture for Rural Development (ILCRD), Mahidol University;  2) the 
level of learning organization of ILCRD; and 3) the correlation between changes in 
performance and learning organization of ILCRD. As a descriptive research, this thesis 
includes ILCRD staff an its sample, which can be divided into 3 categories, namely 23 
lecturers, 9 researchers/research staff members and 34 technical support staff members. The 
research tool used is a questionnaire about changes in performance within the organization 
based on the Burke-Litwin model, and about learning organization according to Peter Senge’s 
theory. Satistical data analysis includes frequency values, percentages, averages, standard 
deviations and Pearson’s Product Moment Coefficient Correlation. 
 The findings were as follows :  
 1)  Generally, the level of changes in performance at ILCRD was very high. 
 2)  In general, the level of ILCRD, as a learning organization, was very high. 
 3) The significance level calculated for a correlation between changes in 
performance and its status as a learning organization, in all aspects, is 0.01 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
 โลกยุคปจจุบันกําลังกาวไปสูยุคการสื่อสารไรพรมแดน ความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีมีบทบาททําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา ผลของการ
เปลี่ยนแปลงทําใหเกิดความรวดเร็วในการถายทอดองคความรู ขาวสาร วัฒนธรรม และแนวคิด
วิทยาการใหมๆ จากการที่ประเทศไทยไดประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พุทธศักราช 2542  เปนแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศและไดมีการกําหนดสาระและ
แนวทางตางๆ ที่ปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาของประเทศในลักษณะของการปฏิรูปใหมหมด  โดย
ยึดหลักความมีเอกภาพในการจัดการศึกษาแตหลากหลายดวยวิธีการ  เพื่อมุงใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูในตัวผูเรียนใหสามารถคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  สรางองคความรูและวิธีการในการ
เรียนรูไดตลอดชีวิต  โดยเฉพาะกระบวนการเรียนการสอนที่มีครูผูสอนและผูเรียนเปนองคประกอบ
ตองดําเนินการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ) ดังนั้นจึงมี
ผลทําใหสถานศึกษา และสถาบันการศึกษาทุกภาคสวนตองดําเนินการปฏิรูประบบการบริหารจัด
องคการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อเปนองคการแหงการเรียนรูตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542   
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ผลจากการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ
กระแสโลกาภิวัตนดานการศึกษาที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาไดสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอการบริหารองคการ ทําใหเกิดความจําเปนที่ตองมีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน
ดานบริหารองคการเนื่องจากองคการจําเปนตองปรับตัวเพื่อความอยูรอด   โดยเฉพาะกระแส-
โลกาภิวัตนไดสงผลกระทบตอองคประกอบดานตางๆ ไดแกการปรับโครงสรางการบริหาร 
(structure) ใหมีประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการ โดยสงเสริมความจงรักภักดีตอองคการของ
พนักงานและเนนการเปลี่ยนแปลงดานทัศนคติในทางบวกของพนักงานที่มีตอการปฏิบัติงาน 
สงเสริมการเรียนรูและสรางองคความรู (learning and knowledge) ในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน  ซึ่งองคการจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรู (learning 
organization) ที่พนักงานทุกคนตองเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานตลอดเวลาและ
สามารถปรับตัวเองใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ  โดยเฉพาะในเรื่องของการนําเทคโนโลยี
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สารสนเทศเขามาชวยในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มข้ึน องคการแหงการ
เรียนรู (learning organization)ที่พัฒนาขึ้นจะตองมีโครงสรางที่ยืดหยุนพรอมที่จะปรับตัวได ซึ่ง ใน
เร่ืองการเปลี่ยนแปลงองคการนี้ อดีตนายกรัฐมนตรีทานหนึ่ง พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ  ชินวัตร ได
กลาวกับผูวาราชการจังหวัด เมื่อวันจันทร ที่ 24 กันยายน 2544 วา “เราตองเปลี่ยนแปลงการบริหาร 
และการบริหารถือเปนหัวใจของความสําเร็จทั้งหมด ลดการทํางานตามระบบแยกสวนเพื่อนําสูการ
บริหารโดยใชทรัพยากร (resource) ที่มีอยู นําคนที่มีอยูมาทํางานอยางมีประสิทธิภาพ คือ ไดผล และ
ประหยัดที่สุด” ที่ทําใหเกิดนวัตกรรมการบริหารแบบใหมของประเทศไทย คือ การบริหารราชการจังหวัด
แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา(CEO) เกิดขึ้นพรอมกันทั่วประเทศ1  
 อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเปน “สัจธรรม” ไมมีส่ิงใดหยุดนิ่งโดยไมมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั ้นแนวความคิดในการที่จะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงใหเปนไปอยางมี
เปาหมายตามที่กําหนดจึงเกิดขึ้นพรอมๆ กับแนวความคิดดานการพัฒนา ซึ่งเมื่อกลาวถึงการ
พัฒนาการศึกษาก็นับวาเปนวิธีหนึ่งที่ถูกนํามาเปนเครื่องมือที่สําคัญจะเห็นไดจากประเทศตางๆ 
ใหความสําคัญกับการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาใน
อัตราที่รวดเร็วสถาบันการศึกษาถูกมองในฐานะเปนระบบสังคม (Social system) ซึ่งหมายถึง
แหลงที่มนุษยสรางความสัมพันธซึ่งกันและกันโดยมีองคประกอบไดแกตัวปอนเขาสูกระบวนการ
แปรรูป และไดผลออกมา ระบบอาจรวมถึงตัวปอนกลับเพื่อควบคุมการทํางานอีกดวย หากผลที่ได
ออกมาต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดไวอาจตองเปลี่ยนกระบวนการ หรือตัวปอนหรือทั้งสองอยาง ดังนั้น
ประสิทธิผลขององคการจึงมีอิทธิพลโดยตรงจากพลังที่มาจากภายนอก และภายในองคการกับ
ความสามารถในการปรับตัวขององคการเอง ความกดดันที่ทําใหองคการเปลี่ยนแปลง2 
 
 
 
 
                                                 

1 จารุพงษ  พลเดช, การบูรณาการการบริหารการทํางานของขาราชการไทยในทศวรรษหนา 
[Online], accessed 10 November 2004. available from 
http://www.cdd.go.th/jarupong/october46/j4610031.htm 

   2 พวงรัตน  เกสรแพทย, การเปลี่ยนแปลงองคการ[Online], accessed 10 June 2005. 
Available from http://www.swu.ac.th/article/articleDetail.asp?article_id=8 
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ปญหา 
 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทเดิมมีฐานะเปน  โครงการ
บัณฑิตศึกษาซ่ึงตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2517 โดยใชชื่อวา “โครงการศูนยศึกษาวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียอาคเนย” ดําเนินงานภายในกรอบการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มีฐานะเทียบเทา
คณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล มีชื่อเปนทางการวา “สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบท” มีที่ทําการอยูในมหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
แบงสวนราชการออกเปน 1 สํานักงาน และ 3 ฝาย คือ 1) สํานักงานผูอํานวยการ ทําหนาที่อํานวย
ความสะดวกดานงานธุรการ งานบุคคล งานงบประมาณ งานพัสดุ 2) ฝายการศึกษา มีหนาที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา หลักสูตรตางๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งมหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑิต 3) ฝายบริการวิชาการ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมในรูปแบบตางๆ เชนการฝกอบรม การสัมมนา 4) ฝายวิจัยมีหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยดานภาษา วัฒนธรรมการสื่อสาร และการพัฒนาชนบท ภาระการ
ดําเนินงานของสถาบัน จัดเปน  9 ดาน คือ 1) การบริหารจัดการ เปนการจัดการดานงบประมาณ
และบุคลากร 2) การวิจัย เปนงานหลักที่มุงเนนไปที่งานวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมที่สัมพันธกับ
การพัฒนาประเทศ ลักษณะทุนทางสังคม วัฒนธรรมและการนําไปใชแกไขปญหาของการพัฒนา
ประเทศ ครอบคลุมไปถึงประเทศเพื่อนบานเปนการลดชองวางของผูคนตางถิ่นตางวัฒนธรรม และ
สรางเสริมความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน 3) การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันมี
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร เปนหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 4 หลักสูตร คือ 
ภาษาศาสตร วัฒนธรรมศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา พัฒนาชนบท
ศึกษา และหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 1 หลักสูตร คือ ภาษาศาสตร 4) การบริการวิชาการแก
สังคม การใหบริการทางวิชาการกับสังคมในรูปแบบตางๆ เชนวารสารเกี่ยวกับภาษาและ
วัฒนธรรม สารานุกรมกลุมชาติพันธุ จัดตั้งศูนยบริการขอมูลวัฒนธรรมดนตรีไทย สํานักงาน
บริการขอมูลภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย การจัดเสวนาวิชาการ การเปนวิทยากรและ
อาจารยพิเศษ การอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ การอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
พิพิธภัณฑ และการบริการวิชาการอื่นๆ 5) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีการดําเนินการเกี่ยวกับ
โครงการฟงเพลงไทยที่ เรือนไทย มหิดลคายวัฒนธรรมภาคฤดูรอน  และการจัดกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมตามประเพณีและเทศกาลในรอบป 6) การรับการเยี่ยมชมงานของบุคลากรตาง
สถาบัน และการตอนรับนักวิชาการจากหนวยงานจากตางประเทศ 7) การสรางเครือขายวิชาการ 
เปนการลงนามความรวมมือกับหนวยงานวิชาการในตางประเทศเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม 
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และการศึกษาวิจัย 8) การจัดสวัสดิการ เปนการจัดหารายไดและการดูแลดานสวัสดิการใหกับบุ
คลกรของสถาบัน 9) การประกันคุณภาพ เปนการดําเนินงานเพื่อตรวจสอบทราบจุดแข็งและ
จุดออนเพื่อนํามาวิเคราะหและหาทางแกไขพัฒนา3 
 จากภาระงานที่ตองดําเนินการอยางหลากหลายของสถาบัน เมื่อเปรียบเทียบกับ
จํานวนบุคลากรที่มีอยูจํานวนเพียง 80 คน มีทั้งอาจารย นักวิจัย เจาหนาที่ ฝายสนับสนุน แตละ
บุคคลตางตองรับผิดชอบงานในหนาที่หลายดานทําใหมีเวลาสําหรับการพัฒนาระบบงานไมมาก
นัก อีกทั้งสภาพขององคการทําใหมีสภาพการบริหารที่แตกตางไปทั้งภารกิจ หนาที่ การปฏิบัติงาน 
การบริการสังคม การติดตอกับตางประเทศ การบริหารขององคการภาคราชการหรือภาคธุรกิจใหมี
คุณภาพและมาตรฐานนั้น มีความแตกตางกันก็แตเฉพาะเรื่องของกําไรเปนสําคัญ ภาคราชการ
เปนการประกอบธุรกรรมที่มิไดมุงกําไร (Non-Profit Business) แตมุงใหบริการสังคมและ
ประชาชน ขณะที่ภาคธุรกิจ เปนการประกอบธุรกรรมที่มุงกําไร (Profit Business) แตความ
เหมือนกันของทั้งสององคการนี้ เปนที่ตัวบงชี้ไปสูการบริหารองคการที่เปนเรื่องเดียวกันทั้งสิ้น     
ไมวาจะเปนการบริหารที่มุงวัดผลสัมฤทธิ์ การใหความสําคัญกับลูกคา การตอบสนองความ
ตองการและการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา การเปนองคการแหงการเรียนรู (learning 
organization) การสรางธรรมาภิบาล (good governance) การใหความสําคัญกับนวัตกรรมใหมๆ 
การใชขอมูลเพื่อการบริหารงาน การใหความสําคัญแกบุคลากรมุงมั่นพัฒนาเสริมสรางความรู 
ความสามารถของบุคลากรใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และการเปนองคการที่มีผูนําที่มีวิสัยทัศน 
ขณะเดียวกันการปฏิบัติตามเครื่องบงชี้ใหไดมาตรฐานตามเปาหมายขององคการที่กําหนดจะ
เกิดขึ้นไดดวยวิธีการบริหารที่กอใหเกิดภาพขององครวม (Holistic) เปนปจจัยแหงความสําเร็จ เปน
การบริหารใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดขององคการ4  
 ในปจจุบันการบริหารองคการไดปรับแนวทางจากการนํานวัตกรรมเขาสูองคการมา
เปนการใชกลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยมากขึ้น เนื่องจากความกดดันที่มาจากสิ่งแวดลอมทั้ง
ภายนอกและภายในองคการ มูลเหตุสําคัญที่ทําใหสถาบันการศึกษาตองมีการเปลี่ยนแปลง      
อยูเสมอ ซึ่งผลกระทบทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูหลายประการ กลาวคือ 
                                                 

3 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวทิยาลยัมหดิล, รายงาน
ประจําปงบประมาณ 2545 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 7-31. 

4 จารุพงษ  พลเดช, การบูรณาการการบริหารการทาํงานของขาราชการไทยในทศวรรษ
หนา [Online], accessed 30 October August 2004.available form 
http://www.cdd.go.th/jarupong/46/j4610031.htm 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 5

 สถาบันฯ ยังขาดระบบการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธที่ดี เนื่องจากรัฐบาลมี
การปฏิรูประบบราชการใหเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล ไดรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล
แตไมเปนหนวยงานราชการเหมือนมหาวิทยาลัยของรัฐ ทําใหผูบริหารตองใหความสําคัญ ดาน
การบริหารจัดการภายในองคการ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหาร และปรับตัวใหทันตาม
กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกและรัฐบาล มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการออกระเบียบเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ซึ่งรวมถึงการสรรหาเงื่อนไขในการรับและจาง การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง 
การกําหนดอัตราเงินเดือนใหกับอาจารย และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการทํางาน กลาวคือ ในการปฏิบัติงานไมใชระบบราชการเปนการ
ปฎิบัติงานเชิงคุณภาพที่มุงเนนผลการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานเปน
ระยะ เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ บุคลากรเกิดความไมมั่นใจในความมั่นคงของการทํางาน
สรางรายได มีการใชงบประมาณเพิ่มสูงขึ้น เกิดการแขงขันสูงขึ้น เพราะสถาบันการศึกษาอื่นมีการ
เปดการเรียนการสอนคลายๆ กับสถาบันฯ ซึ่งตองมีระบบการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ
ที่ดี เพื่อโนมนาวใหนักศึกษาสนใจเขามาศึกษาที่สถาบันฯ มากขึ้น และที่สําคัญสถาบันฯ ตองมี
รายไดเพียงพอ สามารถเลี้ยงตัวเองได รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานนอยมาก  
เกิดผลกระทบดานคาใชจายของนักศึกษา และอาจเกิดแรงตานการเปลี่ยนแปลง5  
 -ดานการบริหารบุคคล ยังขาดทักษะในการทํางานเปนทีม และสถาบันฯ ยังให
ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมีโอกาสพัฒนา เพื่อใหเกิดความกาวหนานอย
กวาที่ควรจะเปน และบุคลากรที่มีคุณวุฒิไมตรงกับงานที่ปฏิบัติจริง เนื่องจากสถาบันมีการถาย
โอนและเปลี่ยนแปลงบุคลากรปฏิบัติงานตางๆ บอยครั้ง ทําใหขาดความตอเนื่อง ขาดความรูความ
เขาใจในหนาที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานจึงมีประสิทธิภาพนอย ควรสงเสริมใหมีการทํางาน
รวมกัน ระหวางบุคลากรที่มากประสบการณและบุคลากรรุนใหม 
 -ระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานยังขาดความชัดเจน เกิดอุปสรรค ปญหาในการ
ติดตอประสานงาน6 ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีปญหาในกระบวนการแปรรูปในระบบเปด
ยอมสงผลตอการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากสาเหตุที่สําคัญอีกประการ คือปญหา
เร่ืองคน ไดแก ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับต่ํา ไมมีการสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรดวยกัน 
ขวัญกําลังใจและความพอใจของในการทํางานอยูในระดับตํ่า แสดงใหเห็นถึงปญหาของสิ่งแวดลอม
                                                 

5 เร่ืองเดียวกนั. 
6 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท, “เอกสารสรุปการดําเนนิงานของ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท,”2552. (อัดสําเนา) 
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ภายใน ซึ่งจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารขององคการ เพื่อทําใหบุคลากรมีวิสัยทัศน
รวมกัน และมีแนวคิดในทิศทางเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบทางลบในองคการอาจจะ
มีสาเหตุมาจาก 3 ประการ คือ 1) การเปลี่ยนแปลงทําใหเกิดความคลุมเครือ ไมชัดเจน ไมแนนอน 
2) การเปลี่ยนแปลงนั้นทําใหผูปฏิบัติงานเสียผลประโยชน 3) มีความเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงนั้นไม
สอดคลองกับเปาหมายและผลประโยชนขององคการ7  
 เดวิส (Davis) ใหแนวคิดวา ในองคการผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริมองคการของตน
ใหเปนองคการแหงการเรียนรู ใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและองคการแหงการเรียนรู พฤติกรรม
ของผูนํามีผลตอการปฏิบัติของผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารควรจะสรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูความรูและระบบขอมูลสารสนเทศนับเปนองคประกอบสําคัญที่จะกอใหเกิดองคการแหงการ
เรียนรู8 เบิรคและลิทวิน (Burke and Litwin) ไดสนับสนุนแนวคิดเรื่ององคการแหงการเรียนรูที่
สามารถเพิ่มประสิทธิผลใหกับองคการ และทําการวิจัย พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการ
เปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวย ปจจัยแวดลอม ภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร การบริหารจัดการ โครงสรางขององคการ ระบบและนโยบายขององคการ บรรยากาศ
การทํางาน การจูงใจ ภาระงาน และความตองการของบุคลากร9 ในขณะที่เซนจ (Senge) กลาววา 
บทบาทที่สําคัญของการเปนผูนําในองคการแหงการเรียนรูนั้น คือ ผูนําจะตองเปนหนึ่งในผู
วางแผนงานรับผิดชอบตั้งแต ผูนําตองสามารถเสนอขอคิดเห็นและแนะนําวิธีการใหมๆ ในการ
ปฏิบัติงาน และนําระบบการปกครองใหมๆ เขามาสูองคการซึ่งถือวาการนําสิ่งใหม เขามาใน
องคการนี้เปนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการใหดีข้ึน10 อยางไรก็ตามนับวาองคการแหงการ
เรียนรูเปนการพัฒนาองคการรูปแบบหนึ่งที่ตองการใหองคการกาวไปสูความสําเร็จไดไมวาจะเปน
องคการของภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน สามารถจะประยุกตใชรวมกับระบบการ
                                                 

7 สตีเฟน รอบบินส และแมรี คัลเตอร, การจัดการและพฤติกรรมองคการ, แปลโดย วรัิช  
สงวนวงศวาน (กรุงเทพฯ : บริษัทเพยีรสัน เอ็กดูเคชนั อินโดไชนา จาํกัด, 2546), 148. 

8 Davis. B, “Transformational Leadership and Organizational Learning : Leader 
actions that Stimulate Individual and Group Learning,” Dissertations Abstracts 
International 58,3 (1997) : 0692. 

9 W. Burke and G. Litwin, “A Causal Model of Organizational Performance and 
Change,” Journal of Management 18,3 (1992): 523-545. 

10Peter M.  Seng, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning 
Organization (New York : Dobleday Currency, 1990. 
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พัฒนาองคการรูปแบบอื่นๆ เพราะมีลักษณะเปนการพัฒนาองคการใหเพียบพรอมไปดวย
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และใหบรรลุผลสําเร็จในระบบการบริหารเชิงคุณภาพโดยรวม11 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการวิจัย “การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการที่สัมพันธกับองคการแหง
การเรียนรูของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท   มหาวิทยาลัยมหิดล”               
มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
 1. เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2. เพื่อทราบองคการแหงการเรียนรูของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 
 3. เพื่อทราบความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานกับองคการแหง
การเรียนรูของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 
ขอคําถามของการวิจัย 
 1. การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล อยูในระดับใด 
 2. องคการแหงเรียนรูของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล อยูในระดับใด 
 3. การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานกับองคการแหงการเรียนรูของสถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล สัมพันธกันหรือไม 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยไววา “การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
กับองคการแห งการ เ รี ยนรู ของสถาบันวิ จั ยภาษาและวัฒนธรรมเพื่ อพัฒนาชนบท 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีความสัมพันธกัน” 
 
 

                                                 
11 วีรวุธ  มาฆะศิรานนท, วินยั 5 ประการ พื้นฐานองคกรการเรียนรู, พมิพคร้ังที่ 2 

(กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเนท็, 2540), 3. 
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ขอบขายทางทฤษฎีสําหรับการวิจัย 
 แคทซและคาหน (Katz and Kahn) ศาสตราจารยดานจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย
มิชิแกน (University of Michigan) มีแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีระบบเปด (open system) วาเปนการ
จัดองคการที่คํานึงถึงความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการกับโครงสรางขององคการ เปนการมอง
องคการในลักษณะที่แคบไมสมบูรณ แตเชื่อวาสิ่งแวดลอมภายนอก ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
จะมีอิทธิพลตอการพัฒนาองคการในดานความมีประสิทธิภาพและไมมีประสิทธิภาพขององคการ
และยังไดวิจัย พบวา ส่ิงแวดลอมภายนอกองคการมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพขององคการจงึเกดิ
การพัฒนาขึ้นมาเปนทฤษฎีระบบเปด (open system) และเปนพื้นฐานของการศึกษาในเชิงระบบ
ทั้งในดานการบริหารงานและการประเมินผลในเชิงระบบ (a system approach) ในภายหลัง12 
การศึกษาองคการและการบริหารจึงครอบคลุมทุกสวนที่เกี่ยวของกับองคการและการบริหาร โดยถือ
วา ปจจัยที่ประกอบเขาดวยกันในระบบหนึ่ง  ๆขององคการนั้น ตางมีความสัมพันธซึ่งกันและกันและมี
อิทธิพลซึ่งกันและกันสามารถสงผลกระทบถึงกันได นอกจากนี้ปจจัยหนึ่งๆ จะมีระบบเฉพาะ
ภายในของมันเองที่มีลักษณะแตกตางออกไปจากปจจัยอื่นๆ 
 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดลเปนองคกร
หนึ่งในระบบสังคมมีลักษณะเปนองคกรระบบเปด (open systems) ที่มีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง การดําเนินการในสวนงานตางๆ สามารถจัดในรูปแบบเชิงระบบ แคทซ
และคาหน (Katz and Kahn) กลาวถึงทฤษฎีเชิงระบบ (systems theory) วา องคการที่เปนระบบ
เปดจะประกอบไปดวยระบบยอยๆ  ภายในองคการที ่มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ภายนอก โดยระบบจะยอมรับปจจัยการนําเขา (input) จากสิ่งแวดลอม (context) ผาน
กระบวนการ (process) เปลี่ยนแปลงใหกลายเปนผลผลิต (output)13 สอดคลองกับที่ดันแฮม
และเพียรส (Dunham and Pierce) ที่ไดกลาวไววา “ระบบ” เปนหนึ่งในสาระสําคัญและ
แนวความคิดที่เปนคุณประโยชนในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับองคการ ระบบ หมายถึง
กลุมของความสัมพันธขององคประกอบที่ทําหนาที่เสมือนเปนหนวยที่ 

                                                 
12 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations (New 

York : John Wiley & Sons, 1978), 3-4. 
13 Ibid., 20. 
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มีเปาหมายเฉพาะ14 ลูเนนเบิรกและออนสไตน (Lunenberg and Ornstein) กลาวถึงทฤษฎีเชิง
ระบบขององคการวาจะประกอบไปดวย 5 สวน ไดแก 1) ปจจัยนําเขา (inputs) ไดแก บุคลากร 
งบประมาณ นโยบายหนวยเหนือ โครงสรางตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ วัสดุ อุปกรณ 
ทฤษฎีและการเรียนรู 2) กระบวนการเปลี่ยนสภาพ (transformation process) เปนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงปจจัยนําเขาใหเปนผลผลิต ไดแก กระบวนการบริหาร เชน การวางแผนการจัด
องคการ แรงจูงใจ ภาวะผูนํา การตัดสินใจ การสื่อสาร การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองคการ
กระบวนการเรียนรู การทําใหบุคลากรกลายเปนบุคคลแหงการเรียนรูมีความสามารถในการ
ชวยเหลือสังคม การพัฒนาองคการ 3) ผลผลิต (output) เปนผลิตผลที่ไดจากระบบ หรือผล
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลขององคการ แบงเปน ความสําเร็จหรือ ความกาวหนาของบุคลากร 
ความสัมพันธระหวางหนวยงานกับบุคลากร ความสัมพันธระหวางหนวยงานกับชุมชน และความ
พึงพอใจของบุคลากร 4) ปจจัยแวดลอมภายนอก (external environment) ส่ิงแวดลอม เปน
สภาพสังคมรอบๆ องคการ เชน การเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอองคการ
เปนสิ่งที่มีปฏิกิริยากับผลผลิตและกลายเปนขอมูลยอนกลับสําหรับระบบ 5) ขอมูลยอนกลับ 
(feedback) เปนขอมูลที่มีผลกระทบตอผลผลิตและกระบวนการที่ทําใหกระบวนการหรือผลผลิต
เกิดการเปลี่ยนแปลงขอมูลยอนกลับนี้จะทําใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนมีความสมบูรณอีกทั้งยัง
เปนขอมูลใหผูบริหารใชสําหรับการวางแผนตอไป15 อยางไรก็ตามการที่จะทําใหเกิดความสําเร็จ
สมบูรณตามเปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิผลนั้นผูบริหารตองอาศัยหนาที่หลักทางการ
บริหารไมวาจะเปนการวางแผน การจัดองคการ การนํา การประสานงาน การพัฒนาบุคลากร การ
กํากับ ติดตาม การควบคุม และที่สําคัญคือการพัฒนาคุณภาพใหไดมาตรฐาน และพัฒนา
บุคลากรใหมีความสุขหรือมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะเปนการเพิ่มประสิทธิผลของ
องคการ16 รอบบินสและคัลเตอร (Robbins and Coulter) ใหแนวคิดวาระบบบริหารเปน
องคประกอบที่มีปฏิสัมพันธตอกัน (interrelated) และขึ้นตอกัน (Interdependent) ดวย ในองคกร
                                                 

14 Randall B. Dunham and Jon L. Piece, Management (Glenview, IL : scott, 
Foresman, 1989), 151, quoted in Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational 
Administration : Concept and Practice (California : A Division of Wadsworth, Inc., 1991), 18. 

15 Fred C. Luneburg and Allan C. Ornstein,Educational Administration : Concept 
and Practrice (California : A Division of Wadsworth, lnc., 1991), 18. 

16 กรมสามัญศึกษา, แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-
2544) (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.), 39. 
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แบบเปดจะไดรับอิทธิพลอยางมากจากสิ่งแวดลอม โดยปกติองคการแบบเปดจะไดรับทรัพยากร
นําเขา (input) จากสิ่งแวดลอมนํามาแปรสภาพ (transform) กิจกรรมและฝายตางๆ ใน
องคการเทานั้น แตจะตองเขาใจถึงผลกระทบจากสิ่งแวดลอมภายนอกองคการที่จะมากระทบ
ตอการดําเนินการขององคการดวย17 นอกจากนี้ยังตองสงเสริมการเรียนรูของบุคลากรทุกๆ คน ให
มีความสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการอยางตอเนื่องอีกดวย18 ดังแผนภูมิที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

17 สตีเฟน  รอบบินส และแมรี  คัลเตอร, การจัดการและพฤติกรรมองคการ, 5-6.. 
18 M. Pedler, et. Al, The Learning Company; A strategy for Sustainable 

Development (Maidenhead : McGraw-Hill, 1991), 1. 
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แผนภูมิที่ 1  ขอบขายทางทฤษฎีสําหรับการวิจัย 
ที่มา : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations 
(New York : John Wiley & Sons, 1978), 3-4. 
        : สตีเฟน  รอบบิส และแมรี  คัลเตอร, การจัดการและพฤติกรรมองคการ, แปลโดย วิรัช  สงวน
วงศวาน (กรุงเทพฯ : บริษทัเพียรสัน เอ็ดดูเคชัน อินโนไชนา จํากัด, 2546), 5-6. 

สภาพแวดลอม 
(context) 

กระบวนการ 
(Process) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการบริหารงาน 

การเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานขององคการ 

ความเชื่อ 

วัฒนธรรมองคการ 

การจัดการเทคโนโลยี 

การประสานงาน 

การพัฒนาองคการ 

ปจจัยนําเขา 
(Input) 

 
บุคลากร 

งบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ 
ขนาดของ 
องคการ 
เทคโนโลยี 

 

ขอมูลยอนกลับ (Feedback) 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ของบุคคล 
และองคการ 

 
องคการแหงการ

เรียนรู  
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 จากแผนภูมิที่ 1 ในการทําหนาที่บริหารงานตางๆ ในองคการในสภาพการณที่แตกตาง
และเปลี่ยนแปลง ผูบริหารตองใชรูปแบบและวิธีที่หลากหลายแตกตางกันไปในสภาพการณที่ไม
เหมือนกัน ความแตกตางของสภาพการณอาจเกิดจากขนาดขององคการ เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและความแตกตางของพนักงานในองคการ ดานความคิด 
พฤติกรรม ทักษะและพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ความ
เชื่อวัฒนธรรมขององคการ กรบริหารจัดการเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงกาวหนาตลอดเวลา 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพัฒนาบุคลกรใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู ในเรื่องนี้ เบิรคและลิทวิน 
(Burke and Litwin) ไดทําการศึกษา พบวา การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลตอการเปน
องคการแหงการเรียนรู ประกอบดวย 1) สภาพแวดลอม (environment) หมายถึง แรงผลักดัน
ตางๆ ที่สงผลกระทบตอการบริหารงานเปนสภาพทั่วไปที่มีอิทธิพลตอองคการ 2) ภาวะผูนําเปน 
พฤติกรรมของบุคคลที่อุทิศตนเพื่อใหสมาชิกเกิดการเรียนรู รวมกัน ประสานวิสัยทัศนของบุคคล มี
ความคิดสรางสรรค สามารถสอนงานและเปนแบบอยางใน ดานคุณธรรม พรอมเปนผูชวยเหลือ
และสนับสนุนสมาชิกใหการปฏิบัติงานสําเร็จตามหมายขององคการ 3) พันธกิจและยุทธศาสตร 
หมายถึง พฤติกรรมของสมาชิกที่มีการคิดอยางเปนระบบ สมาชิกนําวิสัยทัศนสวนตัวมารวมเปน
เปาหมายขององคการ และกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน โดยคํานึงแผนงานในแตละหนวยงาน
สามารถหนวยงานภายนอกตรวจสอบได สรางองคความรู และมีการเผยแพรขอมูลสารสนเทศที่
เปนพื้นฐานองคความรูขององคการ 4) วัฒนธรรมองคการเปนวิถีการประพฤติ ปฏิบัติงานของ
บุคคลที่มีคานิยมแหงการแลกเปลี่ยนความรู การมีอิสระในการเรียนรู กลาเสี่ยงและทดลองสิ่งใหม 
มีความเปนเอกภาพในองคการยอมรับและเขาใจเปาหมายขององคการ 5) การบริหารจัดการ 
หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่สนับสนุน การเรียนรูจากความสําเร็จและความผิดพลาดจูงใจให
มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูและการปฏิบัติงานของสมาชิก 6) โครงสรางองคการ เปนการแบง
งานและความรวมมือระหวางหนวยงาน การรายงาน การกําหนดความสัมพันธของสมาชิก สาย
งานบังคับบัญชา ชวงการบังคับบัญชา การกระจายอํานาจ  และการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูและประสิทธิผลขององคการ 7) ระบบและนโยบายขององคการ หมายถึง หลักการและแนว
ทางการทํางานรวมทั้งการที่องคการมีระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบริ
หารทรัพยากรมนุษย และการฝกอบรมเพื่อสงเสริม การเรียนรูของสมาชิก 8) บรรยากาศในการ
ทํางานเปนสภาพแวดลอมภายในองคการที่สรางความประทับใจ และความรูสึกที่ดีของสมาชิก มี
ลักษณะเปนบรรยากาศการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูอยางตอเนื่องและมีการปฏิสัมพันธที่
เอื้อใหบุคคลมีความกาวหนาและประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 9) การจูงใจ เปนพฤติกรรม
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ของผูนําที่การกระตุนใหเกิดการอุทิศตน มีความกระตือรือรน มีความผูกพันในการปฏิบัติงานและ
ความเพียรพยายามในการเรียนรูและปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุความความสําเร็จตามเปาหมายของ
องคการ 10) ความตองการของบุคลากรเปนปจจัยที่สนองความคิดความตองการ แกบุคคลเพื่อให
ปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย 11) การปฏิบัติงานของบุคคลและองคการเปนผลของการปฏิบัติงาน 
ความสําเร็จผลผลิตที่ทําใหลูกคาพึงพอใจ การบริการที่มีคุณภาพ ตรงเปาหมายขององคการ19 
 แนวคิดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู (learning organization) ของเซนจ (Senge) 
ที่เสนอแนวคิดวา พื้นฐานการเปนองคการเรียนรู (learning organization) การไดมาซึ่งประสิทธิภาพ 
(efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) ของงานอยางตอเนื่องนั้นจะเปนผลลัพธสําคัญที่
ไดมาจากองคการเรียนรูซึ่งจะเปนแนวทางหนึ่งในการบริหารงานยุคใหมเกิดเปนองคการที่มีความ
เปนเลิศ และสมบูรณแข็งแรงเปยมดวยพลัง สามารถเผชิญภาวการณแขงขันทุกรูปแบบและมี
ความไดเปรียบที่ยั่งยืนตลอดไป แนวคิดในการพัฒนาตัวผูนําและสมาชิกทุกคนในองคการโดยมี
การสงเสริมและยกระดับการเรียนรูใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ภายใตพื้นฐานวินัย 5 ประการ 
ไดแก 1) มุงสูความเปนเลิศ (personal mastery) ทุกคนตองมุงมั่นในการเรียนรู คิด ทํา และตอง
เรียนรูตลอดชีวิต (lifelong learning) ตลอดจนตองสรางวิสัยทัศนสวนตัวและมุงมั่นที่สรางสรรค
สงเสริมใหมีความเพียรและพัฒนาอยูตลอดเวลา 2) รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปดกวาง 
(mental models) เปนพื้นฐานของวุฒิภาวะ (emotional quotient : EQ) ซึ่งสะสมประสบการณ
ตั้งแตเด็กดังนั้นการปรับตัวขององคการเพื่อใหเกิดการแขงขันจะตองใหทุกคนมีความรูความเขาใจ
ไปในทางเดียวกันและความจําเปนและถูกตองที่ตองเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเพื่อไมใหเกิดปญหา
กับองคการ เปนการสรางวินัยใหเกิดการยอมรับในเหตุและผลยอมรับในการเปลี่ยนปลงเปดโลก
ทัศนตอระบบและวิธีการใหมๆ 3) การมีวิสัยทัศนรวมกัน (shared vision) วิสัยทัศนองคการ 
(corporate vision) จะเปนจุดมุงหมายรวมกันของสมาชิกในองคการที่จะมุงมั่นใหไปถึง 4) การ
เรียนรูรวมกันเปนทีม (team learning) กอใหเกิดความตองการของกลุมคนในองคการที่จะเรียนรู
รวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันชวยเหลือเกื้อกูลสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ขยัน
คิดขยันเรียนรูขยันทําซึ่งจะขจัดจุดออนของทีมงานไดเปนอยางดี 5) การคิดอยางเปนระบบ 

                                                 
19 Burke and Litwin, “A Causal Model of Organizational Performance and 

Change,” Journal of Management 18,3( 1992): 523-545. 
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(systems thinking) เปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งสําหรับทุกองคการที่จะตองตระหนักถึงความเปน
ระบบไวอยูตลอดเวลาจะคิดก็ตองคิดอยางมีระบบจะเปลี่ยนแปลงจะทําอะไรก็ตองมีระบบ20 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของ เบิรคและลิทวิน (Burke and 
Litwin) และความเปนองคการแหงการเรียนรูของ เซนจ (Senge) ผูวิจัยจึงไดกําหนดเปนขอบเขตที่
ใชในการวิจัย ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตการวิจัย 
ที่มา : Burke, and Litwin, “A Causal Model of Organizational Performance and Change,” 
Journal of Management 18,3(1992): 523-545. 
 : Peter M. Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning 
Organization (New York : Doubleday Currency, 1990), 193. 
 
 
 
                                                 

20 สุรศักดิ์  หลาบมาลา, “องคกรการเรียนรู (Learning Organization),” วารสารราชภัฎ
กรุงเกา 6,12(2546) : 126-130. 

การเปลี่ยนแปลงการปฏบิัติงาน       
ขององคการ (X) 

ภาวะผูนํา (X1)  

พันธกิจและยทุธศาสตร (X2) 
วัฒนธรรมองคการ (X3) 
การบริหารจัดการ (X4) 
โครงสรางองคการ (X5) 
ระบบและนโยบายขององคการ (X6) 
บรรยากาศในการทาํงาน (X7) 
การจูงใจ (X8) 
ภาระงาน (X9) 
ความตองการของบุคลากร(X10) 

องคการแหงการเรยีนรู (Y) 
บุคคลมีความเปนเลิศ (Y1) 
รูปแบบวิธการคิด (Y2) 
การมีวิสัยทัศนรวมกนั (Y3) 
การเรียนรูรวมกันเปนทมี (Y4) 
การคิดอยางเปนระบบ (Y5) 
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ขอบเขตการวิจัย 
 เพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงกําหนดขอบเขต
ของการวิจัยโดยศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานองคการตามแนวคิดของเบิรคและ
ลิทวิน (Burke and Litwin) ใน 10 ดาน ไดแก 1) ภาวะผูนํา 2) พันธกิจและยุทธศาสตร 3) 
วัฒนธรรมองคการ 4) การดําเนินงานดานการจัดการ 5) โครงสรางองคการ 6) ระบบและนโยบาย
ขององคการ 7) บรรยากาศการในทํางาน 8) การจูงใจ 9) ภาระงาน 10) ความตองการของบุคลา
การ ประกอบกับศึกษาองคการแหงการเรียนรูตามแนวคิดของเซนจ (Senge) ใน 5 ดาน คือ 1) 
บุคคลมีความเปนเลิศ 2) รูปแบบวิธีคิด  3) การมีวิสัยทัศนรวมกัน 4) การเรียนรูรวมกันเปนทีม 5) 
การคิดอยางเปนระบบ 
 ผูวิจัยบูรณาการแนวความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานองคการตาม
แนวคิดของเบิรคและลิทวิน (Burke and Litwin) และองคการแหงการเรียนรูตามแนวคิดของเซนจ 
(Senge) มาเปนแนวทางในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานและการเปนองคการแหง
การเรียนรูของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ไดชัดเจนขึ้น 
 

คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 

 เพื่อใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ใหตรงกัน ในการศึกษา
ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานกับการเปนองคการแหงการเรียนรู ผูวิจัยจึง
ไดนิยามความหมายของคําตางๆ ไวดังนี้ 
 การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตางๆ ของผูนําและสมาชิกในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคการ ไดแก ภาวะ
ผูนําพันธกิจและกลยุทธ วัฒนธรรมองคการ การดําเนินงานดานการจัดการ โครงสรางองคการ 
ระบบและนโยบายขององคการ บรรยากาศในการทํางาน การจูงใจ ภาระงาน และความตองการ
ของบุคลากร 
  องคการแหงการเรียนรู หมายถึง องคการที่สมาชิกสามารถเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง สามารถแสดงศักยภาพสําหรับสรางผลงานที่ตองการ สามารถแสดงความคิดเห็นใหม
อยางอิสระและสามารถแลกเปลี่ยนวิธีการเรียนรูซึ่งกันและกัน เพื่อรวมกันสรางความเปนเลิศแก
องคการ ซึ่งองคการแหงการเรียนรูมีคุณลักษณะ 5 ประการ ดังนี้ 1) บุคคลมีความเปนเลิศ    2) 
รูปแบบวิธีคิด 3) การมีวิสัยทัศนรวมกัน 4) การเรียนรูรวมกันเปนทีม 5) การคิดอยางเปนระบบ 
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 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล หมายถึง 
หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล มีฐานะเทียบเทาคณะหนึ่งในมหาวิทยาลยัแบงสวนราชการ
ออกเปน 1 สํานักงาน และ 3 ฝาย คือ 1) สํานักงานผูอํานวยการ 2) ฝายการศึกษา 3) ฝายบริหาร 
4) ฝายวิจัย สถาบันฯ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย ทําหนาที่ 1) การบริหารจัดการ 2) 
การวิจัย 3) การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 4) การบริการวิชาการแกสังคม 5) การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 6) การรับการเยี่ยมงานของสถาบัน 7) การสรางเครือขายวิชาการ 8) การจัดสวัสดิการ 
9) การประกันคุณภาพ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 
 

 

 ในการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานองคการที่สัมพันธกับการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ผูวิจัย
ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิด
ในการทําวิจัย แบงออกเปน 4 สวน  ดังนี้ 

สวนที่  1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในองคการ 
สวนที่  2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวฒันธรรมองคกร 
สวนที่  3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
สวนที่  4 แนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางองคการ 
สวนที่  5  แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับการจูงใจ 
สวนที่ 6  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพงึพอใจ 
สวนที่  7 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู 
สวนที่  8 ประวัติความเปนมาของสถาบันวจิัยภาษาและวัฒนธรรมเพือ่พัฒนาชนบท 
สวนที่  9  งานวจิัยที่เกี่ยวของในประเทศและตางประเทศ 

 
1.แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการเปลีย่นแปลงการปฏิบัติงานในองคการ  
                   การเปลี่ยนแปลงเปน “สัจธรรม” ไมมีส่ิงใดในโลกหยุดนิ่งโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นแนวความคิดในการที่จะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงใหเปนไปอยางมีเปาหมายตามที่กําหนด 
จึงเกิดขึ้นพรอมๆ กับแนวความคิดดานการพัฒนา ซึ่งเมื่อกลาวถึงการพัฒนาการศึกษาก็นับวาเปน 
วิธีหนึ่งที่ถูกนํามาเปนเครื่องมือที่สําคัญจะเห็นไดจากประเทศตางๆ ใหความสําคัญกับการศึกษา 
โดยเฉพาะอยางยิ่ ง  ในปจจุบันที่มีการเปลี่ ยนแปลงอยูตลอดเวลาในอัตราที่ รวดเร็ ว 
สถาบันการศึกษาถูกมองในฐานะเปนระบบสังคม (Social system) ซึ่งหมายถึงแหลงที่มนุษย
สรางความสัมพันธซึ่งกันและกันโดยมีองคประกอบไดแก ตัวปอน (input) เชน วัตถุ ขาวสาร ขอมูล 
หรือคน เขาสูกระบวนการแปรรูป (transform) และไดผลออกมา (output) เปนผลผลิตและบริการ 
ระบบอาจรวมถึงตัวปอนกลับเพื่อควบคุมการทํางานอีกดวย หากผลที่ไดออกต่ํากวามาตรฐานที่
กําหนดไวอาจตองเปลี่ยนกระบวนการหรือตัวปอนหรือทั้งสองอยางดังนั้น ประสิทธิผลขององคการ

17 
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จึงมีอิทธิพลโดยตรงจากพลังที่มาจากภายนอกและภายในองคการกับความสามารถในการปรับตัว
ขององคการเอง 
 ในศตวรรษที่ผานมาจุดเนนของทฤษฎีองคการไดปรับแนวทางจากการนํานวัตกรรม
เขาสูองคการมาเปนการใชกลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยมากขึ้น เนื่องจากความกดดัน
ที่มาจากสิ่งแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคการ มีผูวิ เคราะหมูลเหตุสําคัญที่ทําให
สถาบันการศึกษาตองมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เนื่องมาจากความกดดันทั้งภายนอกและภายใน
ที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงอยูหลายประการ เชน นโยบายของรัฐบาลที่มีตอการศึกษา 
คานิยมของสังคม การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและการขยายตัวของความรู กระบวนการ
บริหารและคน กระบวนการบริหารที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได การสื่อสาร การตัดสินใจ ภาวะ
ผูนําและแรงจูงใจซึ่งเมื่อเกิดความลมเหลวของสิ่งเหลานี้ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลง1 
 
 1.1 ความหมายของการเปลี่ยนแปลง 
 กัญชลี  จํานงวงศ ใหความหมายของการเปลี่ยนแปลงองคการวา หมายถึง การทําให
เกิดความแตกตางขึ้นมา ในลักษณะเชนนี้การเปลี่ยนแปลงองคการจึงหมายถึง การทําใหเกิด
สภาวะที่แตกตางขึ้นมา หรือการทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในองคการในดานโครงสราง ซึ่ง
อาจจะเปนรูปแบบรูปนัย  หรืออรูปนัย  สถานภาพ  และบทบาทของคนในองคการหรือ
สภาพแวดลอมตางๆ กายในองคการทั้งนี้เพื่อใหองคการสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกได2 
  
 เสนาะ  อูนากูล ใหความเห็นวาการเปลี่ยนแปลงองคการ คือความพยายามที่จะ
ปรับปรุงกรรมวิธีในการทํางานและโครงสรางขององคการ หรือกระบวนการที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธของมนุษยในองคการ ทั้งนี้เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น3 

                                                 
         1 พวงรัตน  เกสรแพทย, การเปลี่ยนแปลงองคการ [Online], accessed 10 June 

2005. Available from http://www.swu.ac.th/article/articleDetail.asp?article_id=8 
         2 กัญชลี  จํานงควงศ, “ปจจัยที่มีผลตอการกําหนดทัศนคติตอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

ศึกษากรณีสหภาพแรงงานการสื่อสารแหงประเทศไทย” (วิทยานิพนธรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533), 28. 

             3 เสนาะ อูนากูล, ทิศทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในแผนพัฒนา ฉบับที่ 6 (กรุงเทพฯ:
คณะรัฐศษสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2535),40. 
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 ดานนักการศึกษาตางประเทศ ราฟ (Ralf) ไดอธิบายวาการเปลี่ยนแปลงอยางมีแผน 
หมายถึง ความพยายามที่จะปรับปรุงหนาที่ตางๆ ขององคการทั้งหมด หรือสวนใดสวนหนึ่งของ
องคการ เพื่อประสิทธิผลขององคการ4 
 รอบบินส (Robbins) ชี้ใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงองคการ คือการทําสิ่งที่แตกตาง
แผนการเปลี่ยนแปลง คือ การปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อนําไปสูเปาหมายที่กําหนด5 
 วิลเลียมส (Williams) ใหแนวคิดเสริมวา การเปลี่ยนแปลงเปนพลังที่จะทําใหผลผลิต
เกิดความแตกตางจากรูปแบบเดิม ทั้งดานคุณภาพและเงื่อนไของคการ6 
 จากความหมายที่กลาวมาสรุปไดวา การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
องคการเปนความพยายามอยางมีเปาหมายในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบขององคการ ซึง่
อาจจะเพื่อตองการใหองคการมีความสามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภาพ
แวดลอมภายใน และภายนอกองคการและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
 
 1.2.การเปลีย่นแปลงการปฏิบัติงาน 
 การเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นทุกสถานที่ ทุกกาลสมัยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเองจากวิวัฒนาการอันเปนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงโดยการ
วางแผนอยางมีระบบที่มนุษยมักจะกระทําใหเกิดขึ้นองคการก็เชนเดียวกัน ไมอาจจะหลีกเลี่ยง
สภาวะการเปลี่ยนแปลงไปไดไมวาองคการนั้นจะอยูในภาครัฐ หรือเอกชน จะตองปรับเปลี่ยน
โครงสรางองคการเพื่อรองรับกับสภาพแวดลอมภายใตการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคมโดยเฉพาะในชวงทศวรรษของกระแสทางดานการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
                 1.3 รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง 
 คาสทและโรเซ็นวิคส (Kast and Rosenzweig) ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
องคการที่เกี่ยวของกับส่ิงเราที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง ทั้ง
ภายในองคการและนอกองคการในหลายดาน สําหรับบุคลากรของรัฐ โดยเฉพาะบุคลากร
สาธารณสุขในการศึกษาการพัฒนาองคการในหลายๆ รูปแบบ ซึ่งนําไปสูการพัฒนางาน
สาธารณสุขใหครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น องคประกอบหลายประการทั้งสิ่งแวดลอม

                                                 
                4 Roger E. Ralf,Organization and Management Theory (New York : John Wiley & 

Sons, 1983) ,35. 
               5 Stephen P.Robbins, Organization Behavior, 9 th ed. (New Jersey : Prentice 

Hall,2554) ,542. 
6 Chuck Williams, Management, 3rd ed. (South Western : Thomson, 2005), 331. 
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ที่อยูเหนือระบบ และจากระบบยอยอ่ืนๆ เชน เปาหมาย คานิยม วิชาการ โครงสราง จิตวิทยา
สังคม และการจัดการ ส่ิงเหลานี้จะมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในองคการ พอสรุปได 7 ประการ คือ  
  1) ดานสภาพแวดลอม (environment) การเปลี่ยนแปลงขององคการถูกกระตุน
ใหเกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงหลายประการในสภาพแวดลอมโดยทั่วไป เชน ปจจัยทางดาน
วิชาการ ดานเศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง ประชากรศาสตร นิเวศนวิทยาและวัฒนธรรมซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นในอัตราที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นทุกที 
  2) เปาหมายและคานิยม (goals and values) เปนสิ่งเราอีกอยางหนึ่งที่กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงมาจากเปาหมายขององคการเอง การเปลี่ยนแปลงในคานิยมตางๆ เปนสิ่งสําคัญ
ดวยเหมือนกัน เพราะจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเปาหมาย หรือถาเปาหมายยังคงเหมือนเดิม การ
เปลี่ยนแปลงในคานิยม ก็สามารถจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เหมาะสม เชน กฎเกณฑ
ขององคการจะเปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพสังคม บุคลิกลักษณะจะกลายเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญนอย ในองคการที่มุงเนนไปที่การปฏิบัติงาน มากกวาจะใหความสําคัญกับบุคคล 
  3)ดานเทคโนโลยี (technical) เทคโนโลยีเปนสิ่งที่เห็นไดชัดในการเปลี่ยนแปลง
องคการวิธีการใหมๆ ในการผลิตวัตถุ และขอมูล สามารถเปนตัวอยางที่นาสนใจได เชน 
เครื่องจักรกล เคร่ืองยนตกลไก และคอมพิวเตอร มีอิทธิพลอยางกวางขวางตอองคการ การ
เปลี่ยนแปลงทางดานวิชาการ ไมวาจะเปนในดานรูปแบบ หรือการใหบริการก็จะมีการ
เปลี่ยนแปลงเชนเดียวกันกับรูปแบบของกระบวนการ การคาดการณในอนาคต กําลังไดรับความ
สนใจมากยิ่งขึ้นทุกที เปนความพยายามขององคการ ที่จะจัดการกับสภาพแวดลอมที่ไมแนนอน 
และเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
  4) ดานโครงสราง (structural) มูลเหตุอ่ืนๆ ของการเปลี่ยนแปลงองคการ คือ 
ระบบยอยที่เกี่ยวกับโครงสราง เปนที่เห็นไดชัดเจนแลววา การเปลี่ยนแปลงในระบบยอยอื่นๆ แต
อยางไรก็ตามการปรับทางดานโครงสรางบางที่อาจจะเหมาะสม เมื่อดานตางๆ ทั้งหมดมีความ
คงที่ การแบงงานหรือวิธีการอยางใหม ในการประสานงาน สามารถออกแบบมาเพื่อที่จะทําให
องคการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นสําหรับองคการขนาดใหญ การเปลี่ยนแปลง
ทางดานโครงสรางมักใชเพื่อใหหนวยปฏิบัติมีขนาดเล็กลง และแนวโนมที่สํานักงานจะมีคนลนงาน 
การเปลี่ยนแปลงเชนนี้สามารถจะแพรขยายไป และกอใหเกิดผลที่คงอยูนาน 
  5)ดานจิตวิทยาสังคม (psychosocial) การเปลี่ยนแปลงในองคการ หลายครั้ง
ที่มาจากระบบ ความสําเร็จในการทําใหเปาหมายขององคการบรรลุจุดประสงค ข้ึนอยูกับขอบเขต
ของปจจัยเกี่ยวกับมนุษย และความเขมขนทางดานศักยภาพ ที่ซอนเรนอยูของมนุษย สามารถทํา
ใหเกิดความแตกตาง ในเรื่องความพยายามขององคการ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางดานขวัญ
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กําลังใจ และการจูงใจของแตละบุคคล หรือหมูคณะจะมีผลกระทบอยางสําคัญ การลดดานกําลัง
แรงงาน การทําใหหยุดงานเปนผลกระทบในระยะสั้น และยาว ในการดําเนินการ พลวัตรกลุม (group 
dynamics) สามารถจะเพิ่ม หรือลดการปฏิบัติหนาที่ขององคการได 
  6.ดานการจัดการ (managerial) เปนการวางแผนควบคุมกิจกรรมตางๆ บทบาท
ของการจัดการเกี่ยวของกับความสมดุลระหวางความตองการความมั่นคงขององคการ ความ
ตอเนื่องและความตองการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงใหมๆ ผูจัดการตองเผชิญหนากับการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทั้งสิ่งแวดลอมภายนอก ที่อยูนอกเหนือระบบ และระบบยอย ส่ิงเหลานี้มีผล
ตอการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว นําไปสูความซับซอนที่เพิ่มข้ึนทุกที 
  7.ดานการปรึกษา (consultants) ส่ิงกระตุนที่แข็งขันมาก สําหรับการ
เปลี่ยนแปลงขององคการ อาจจะมาจากสิ่งตางๆ เหลานี้ เชน ที่ปรึกษา ส่ิงที่สงไปรษณียมาถึง
โดยตรง วารสารธุรกิจ เอกสารโฆษณาทางการคา จะนําขาวสารขอมูล ซึ่งจะชวยใหองคการมีการ
เปลี่ยนแปลงไปบางครั้งเราก็อาจจะทําใหมีการสืบคน ถึงคําถาม หรือวิธีการแกปญหา ทําใหมีการ
มองปญหา7 
 เบิรคและลิทวิน (Burke and Litwin) ไดเสนอแนวคิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
ในองคการ โดยศึกษาองคประกอบที่สําคัญสําหรับขอบเขตการเรียนรูจากภายนอก คือ ภาวะผูนํา
วัฒนธรรม พันธกิจและกลยุทธโครงสราง และการเรียนรู และการเปลี่ยนแปลงจากขอบเขตการ
เรียนรูจากภายนอก ไดแก การดําเนินงานดานจัดการ ระบบองคการ บรรยากาศในการทํางาน 
และการจูงใจ และโครงสรางองคการลวนแตมีบทบาทตอการเรียนรูองคการทั้งสิ้นอยางไรก็ตามแต
ละปจจัยไดมีนักวิชาการกําหนดสาระสําคัญไว ดังนี้ 
 1.4 สภาพแวดลอม 
 การบริหารองคการไมวาจะเปนภาครัฐหรือธุรกิจเอกชนในปจจุบัน ผูบริหารตองเผชิญ
กับส่ิงแวดลอมตางๆ ที่สงผลกระทบตอการตัดสินใจและการดําเนินการ การที่ผูบริหารตระหนักถึง
ความสําคัญและปรับเปลี่ยนใหทันกับสิ่งแวดลอมยอมใหเกิดโอกาสที่จะวางแผนสิ่งตางๆ ไดใน
อนาคต หากผูบริหารละเลยเพิกเฉยไมสนใจสิ่งแวดลอมในการบริหารองคการแลวจะเกิดความเสี่ยง
และทําใหกิจการลมเหลวได 

                                                 
             7 Fremont E. Kast and James E. Rosenzweig, Organizational and 

Management. A Systems and Contingency Approach(Singapore:Mcgraw-Hill,1985) 
,612-635. 
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 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) กลาววา สภาพแวดลอม (environment) หมายถึง 
แรงผลักดันตางๆ ที่สงผลกระทบตอการบริหารงาน เปนสภาพทั่วไปที่มีอิทธิพลตอโรงเรียน
ประกอบดวย สภาพแวดลอม 2 ประการ คือ 
 1. สภาพแวดลอมทั่วไป (general environment) ของโรงเรียน ไดแก องคประกอบ
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน (board factors) เทคโนโลยี และพัฒนาการของสารสนเทศ 
(technological and information developments) โครงสรางทางการเมือง (political structures) 
รูปแบบ/บรรทัดฐานทางกฎหมาย (pattern of legal norms) เงื่อนไขทางสังคม และคุณคาทาง
วัฒนธรรม (social conditions and culture values) สภาพเศรษฐกิจ และปจจัยดานการตลาด 
(economics and market factors) รวมทั้งระบบนิเวศและคุณลักษณะของประชากร (ecological 
and demographic characteristics) ส่ิงเหลานี้จะมีผลกระทบตอโรงเรียน 
 2. สภาพแวดลอมเฉพาะ (specific environment) เปนสภาพแวดลอมภายนอกที่
ส งผลโดยตรงกับโรง เรียน  ไดแก  ผูมี สิทธิออกเสียง เลือกตั้ ง  และผูมีส วนไดส วนเสีย 
(constituencies and stakeholders) ตัวอยางเชน ผูปกครอง (parents) ผูเสียภาษี (taxpayers) 
สหภาพครูและผูบริหารที่เกี่ยวของกับการศึกษา8 ส่ิงเหลานี้เปนความไมแนนอนของโรงเรียน เพราะ
มีความซับซอนและอยูภายใตแรงกดดันที่มีเหตุผลและพิสูจนได สําหรับการจัดสภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรใหมีความพรอมที่จะเอื้ออํานวยตอการบริหารโรงเรียน มีผลทําใหเกิดความแตกตาง
กันในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วัลลภ  กันทรัพย กลาววา องคประกอบที่
กอใหเกิดคุณภาพทางการศึกษา ข้ึนอยูกับความพรอมของโรงเรียน 3  ดาน  คือ  
1) ความพรอมทางดานปจจัย อันหมายถึง บุคลากร ไดแก ผูบริหาร ครู และบุคลากรอื่นๆ มี
เพียงพอและมรคุณภาพเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ ความพรอมดานอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ
ตลอดจนสื่อการเรียนการสอน มีเพียงพอ 2) ความพรอมดานกระบวนการ ไดแก การบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน การจัดระบบการทํางาน โครงสรางการบริหาร การวางแผน และการดําเนินงาน
ตางๆ การประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนดําเนินไปตาม
ภาระหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 3) ความพรอมทางดานสภาพแวดลอม ไดแก ความพรอม
ทางดานเศรษฐกิจ และสังคมรอบๆ โรงเรียน ตลอดจนความรวมมือของผูปกครองและชุมชนที่มีตอ
โรงเรียน9 ชัยวัฒน  สกุณา ใหแนวคิดเพิ่มเติมวาสภาพแวดลอมในโรงเรียนประถมศึกษานั้นมี
                                                 

              8 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration Theory, 
Research, and Practice, 4thed. (Singapore : McGraw-Hill. ,1991),56-57. 

              9 วัลลภ กันทรัพย, “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา,” ใน กาวไปขางหนา 43 ป กรม
วิชาการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2538), 34. 
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อิทธิพลตอการหลอหลอมพฤติกรรมทัศนคติคานิยมสติปญญาของนักเรียนเปนอยางมาก ถา
ส่ิงแวดลอมดี จะชวยทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกที่ดีตอการเรียนรู กอใหเกิดความรูสึกที่ดีตอการ
เรียนรู กอใหเกิดความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจตอโรงเรียนซึ่งมีผลดีทําใหเกิดความสามัคคี
ในหมูคณะ มีความรักหวงแหนตอโรงเรียน มีความรูทักษะเจตคติ และคุณลักษณะดีเดนชัดตาม
ความตองการของสังคมและทองถิ่น บรรยากาศในโรงเรียนก็เปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งที่มีผลตอ
การศึกษาภายในโรงเรียนเปนอยางยิ่ง เปนสภาวะที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับ
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนและสงผลกระทบตอความรู สึกของผูรวมงาน10 การที่ เราไดศึกษา
สภาพแวดลอมของโรงเรียนอยางลึกซึ้งจะเกิดประโยชนอยางสูงในการบริหาร 
 
 1.5 ภาวะผูนํา 
 การบริหารเปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับงาน องคการผูรวมงานและผูนําส่ิง
สําคัญที่หนวยงานจะขาดเสียไมไดคือ บุคคลที่ทําหนาที่เปนผูนํา หัวหนาหรือผูบังคับบัญชาของ
หนวยงานนั้น ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานทั้งหมดของหนวยงาน เพื่อใหบรรลุผล
ตามเปาหมายที่กําหนดไว ผูนําอาจเปนผูบริหารหรือไมใชผูบริหารก็ได ซึ่งภาวะผูนําของผูบริหารนี้
เปนองคประกอบสําคัญตอความสําเร็จลุลวงของโครงการตางๆ ความรูความสามารถและทักษะ 
ของผูบริหารตอการสรางภาวะผูนําที่ดีนั้นเปนส่ิงสําคัญและจําเปนสําหรับผูบริหารทุกคน11 
 ความหมายของผูนํา 
 วิโรจน  สารรัตนะ กลาววา ภาวะผูนําหรือความเปนผูนํา (leadership) เปน
กระบวนการที่ผูบริหารจะใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอ่ืน มีจุดมุงหมายเพื่อใหการปฏิบัติงาน
บรรลุจุดมุงหมายขององคการ12 ซึ่งกอนหนานี้มัลลิกา  ตนสอน  กลาววา  ภาวะผูนํา  เปน
ความสามารถที่บุคคลหรือกลุมจะมีอิทธิพลหรืออํานาจหนาที่ใหผู อ่ืนปฏิบัติเพื่อการบรรลุ
เปาหมายขององคการที่ไดกําหนดไว13 แทนแนนบอมและคณะ (Tannenbaum and others) ไดให
                                                 

            10 ชัยวัฒน สกุณา, “การศึกษาสภาพแวดลอมและบรรยากาศในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก” (วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2540), บทคัดยอ. 

              11 James M. Lipham and James A. Hoch, The Principalship : Foundations and 
Functions (New Yourk : Harper & Row Publisher, 1974), 176. 

                12 วิโรจน สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษาและบท
วิเคราะหองคการทางการศึกษาไทย, พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพทิพยวิสุทธิ์, 2545), 106. 

                 13 มัลลิกา  ตนสอน, การจัดการยุคใหม, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : ธรรกมลการพิมพ 
2545), 165. 
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ความหมายของผูนําไวดังนี้ ผูนํา คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งในหลายบุคคลที่มีอํานาจ อิทธิพล หรือ
ความสามารถในการจูงใจคน ใหปฏิบัติตามความคิดเห็น ความตองการหรือคําสั่งของเขาได ผูนํามี
อิทธิพลเหนือพฤติกรรมของคนอื่น14 ในขณะที่ อาลปน (Halpin) ไดใหความหมายผูไวหาประการ
ดังนี้ 1) ผูนํา คือ บุคคลที่มีบทบาทหรือมีอิทธิพลตอคนในหนวยงานมากกวาผูอ่ืน 2) ผูนํา คือ 
บุคคลที่มีบทบาทเหนือผูอ่ืน 3) ผูนํา คือ ผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการอํานวยการใหหนวยงาน
ดําเนินไปสูเปาหมายที่ตองการ 4) ผูนํา คือ บุคคลที่ไดรับเลือกจากผูอ่ืนใหเปนผูนํา 5) ผูนํา คือ 
บุคคลที่ดํารงตําแหนงผูนําหรือหัวหนาในหนวยงาน15 เฮอรเซย และบลันซารด (Hersey and 
Blandchard) เห็นวา ความเปนผูนํา เปนกระบวนการใชอิทธิพลในการปฏิบัติงานของบุคคลที่มุงสู
การบรรลุเปาหมายภายใตสถานการณที่กําหนดถาสถานการณเปลี่ยนแปลง ความเปนผูนาํก็ตอง
เปลี่ยนตามไปดวย16 กรีนเบิรกและบารอน (Greenberg and Baron) กลาววา ภาวะผูนํา 
หมายถึง คุณลักษณะของ ผูนําที่มีอิทธิพลตอสมาชิกในกลุม ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
เปนความสามารถที่บุคคลหนึ่งมีอิทธิพลตอสมาชิกของกลุม ในอันที่จะทําใหสามารถบรรลุ
เปาหมายของกลุมหรือองคการได17 
 กลาวโดยสรุป ภาวะผูนําหรือการเปนผูนําเปนศิลปะในการใชอิทธิพลของผูนําเพื่อจูง
ใจผูรวมงานใหปฏิบัติตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยความรวมมือรวมใจอยางเต็มใจเพื่อ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการ 
 ความสําคัญของภาวะผูนํา ภาวะผูนําหรือการเปนผูนําเปนเรื่องเกี่ยวกับผูบริหาร
หรือผูนําโดยตรง เพราะการดําเนินงานขององคการสามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคการ ไดมาก
นอยเพียงใด และมีประสิทธิภาพเพียงใดยอมข้ึนอยูกับพฤติกรรมการบริหารของผูนํานั่นเอง ดังที่ 
ลิบแฮมและฮอซ (Lipham and Hoch) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารโรงเรียนที่เกี่ยวกับภาวะ
ผูนําวา ภาวะผูนําของผูบริหารเปนองคประกอบที่สําคัญตอความสําเร็จลุลวงของงานทาง
การศึกษา ความรูความสามารถและทักษะของผูบริหารตอการสรางภาวะผูนําที่ดีนั้น เปนสิ่ง

                                                 
               14 Robert Tannenbaum and others, Leadership and Organization (New York : 

McGraw-Hill, Book Company, 1961), 43. 
              15 Andrew W. Halpin, Theory and Research in Administration (New York : 

McMilland Company, 1966), 43. 
              16 Pual Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational 

Behavior Utilizing Human Resources, 5thed. (London : Prentice-Hall International, 1993), 68. 
              17 Jerald Greenberg and Robert A. Baron, Behaviour in Organizations, 7thed. 

(New Jersey : Prentice Hall, 2000), 506. 
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สําคัญ และจําเปนสําหรับผูบริหารทุกคน18 นอกจากนี้ ธงชัย  สันติวงษ กลาววา ความเปนผูนาํเปน
ส่ิงที่สําคัญยิ่งสําหรับความสําเร็จในงานดานตางๆ ขององคการ ผูนําที่ไมมีความสามารถยอมจะ
เปนผูทําลายขวัญของคนงาน และจะเปนผลทําใหการทํางานดานตางๆ ขาดประสิทธิภาพ แตในทาง
ตรงกันขาม ผูนําที่มีความสามารถ อาจจะมีผลทําใหเปลี่ยนลักษณะของคนงานใหกลับกลายเปน
กลุมที่มีความขยันขันแข็งและชวยใหองคการประสบผลสําเร็จได19 
 จากแนวความคิดของนักวิชาการและผลการวิจัยของนักวิจัยอาจสรุปความสําคัญของ
ภาวะผูนําหรือการเปนผูนํา ไดดังนี้คือ 
 1. ภาวะผูนําเปนคุณสมบัติสวนตัวของผูนําแตละคนที่แสดงออกในพฤติกรรมตางๆ 
ในการตัดสินใจสั่งการเพื่อที่จะทําใหผูรวมงานดําเนินกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 
 2. ภาวะผูนําเปนสิ่งที่ฝกอบรมใหเกิดขึ้นได และขึ้นอยูกับสถานการณที่เปลี่ยนไปผูนําที่
มีภาวะผูนําสูงจะตองสามารถแสดงพฤติกรรมในการนําและความมีอิทธิพลตอผูรวมงานในทุก
สถานการณ 
 3. เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง (change agent) ภายในหนวยงานหรือกลุม ภาวะ
ผูนําจึงมีผลกระทบตอส่ิงอื่นๆ ไมวาจะเปนผูรวมงาน องคการ หรือส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของ ซึ่ง
กอใหเกิดความมีประสิทธิผลหรือดอยประสิทธิผล 
 4. ภาวะผูนําเปนศิลปะอันจําเปนและสําคัญยิ่งของนักบริหารในการที่จะนําหนวยงาน
หรือกลุมองคการไปสูความสําเร็จ 
 บทบาทและหนาที่ของผูนํา ภาระหนาที่ของผูนํานั้นมีมากมายหลายประการ และ
ไดมีผูจําแนกแยกไวเปนหลายแบบ โดยทั่วไปหนาที่ของผูนําควรจะมีดังนี้ 
 1. ผูรักษาหรือประสานใหสมาชิกในกลุมอยูรวมกัน (maintenance of membership) 
หมายถึง ผูนําจะตองอยูใกลชิดกับกลุม มีความสัมพันธกับคนในกลุม และเปนที่ยอมรับของคนใน
กลุม ทําใหกลุมมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน 
 2. ผูปฏิบัติภารกิจของกลุมใหบรรลุวัตถุประสงค (objective attainment) หมายถึง 
ผูนําจะตองมีความรับผิดชอบในกระบวนการวิธีการทํางานดวยความมั่นคง และจะตองทําใหกลุม
ทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

                                                 
              18 Lipham and Hoch, “Leadership Theory,” In The Principalship :Foundations 

and Functions, 176. 
              19 ธงชัย  สันติวงษ, องคการและการบริหาร (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), 

403. 
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 3. ผูอํานวยการใหเกิดการติดตอสัมพันธในกลุม (group interaction facilitation) 
หมายถึงผูนําจะตองปฏิบัติงานในทางที่จะอํานวยความสะดวกใหเกิดการติดตอสัมพันธและ
ปฏิบัติตอกันดวยดีของสมาชิกภายในกลุม การติดตอส่ือสารที่ดีเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการ
ชวยใหหนาที่นี้บรรลุเปาหมาย20 
 จากบทบาทและหนาที่ของผูนําที่นักวิชาการไดกลาวมาแลวเห็นไดวาบทบาทของผูนํา
มีความสําคัญตอการบริหารงานขององคการเปนอยางมากในการที่จะนําองคการไปสูจุดมุงหมาย
ผูที่จะเปนผูนําไดตองมีหนาที่สําคัญหลายประการ มีความสามารถมากกวาสมาชิกในกลุมใช
อิทธิพลตอผูรวมงานเพื่อการปฏิบัติงาน ใชความสามารถในการตัดสินใจ การใชแรงจูงใจ การสราง
อุปนิสัยเปนผูรู มีความรับผิดชอบ ตอนสนองความตองการของผูรวมงาน ตองทําใหกลุมปฏิบัติ
อยางมีเปาหมายที่ชัดเจนและเหมาะสม 
 ภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ (Quality Leadership) 
 กระบวนการของภาวะผูนําจะมีพฤติกรรมภาวะผูนําหรือไมนั้นขึ้นกับ 3 องคประกอบ
คือ ผูนํา (leader) ผูใตบังคับบัญชา (follower) และสถานการณ (situation) อยางไรก็ดีการศึกษา
ถึงภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ (quality leadership) นั้นจะศึกษาใน 3 ลักษณะคือ (1) ทฤษฎี
คุณลักษณะผูนํา (trait theories) ซึ่งกลาวถึงคุณลักษณะของบุคลิกภาพหรือคุณสมบัติพิเศษของ
ผูนําที่มีประสิทธิภาพ (2) ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา (behavioural theories) ซึ่งกลาวถึงการแสดงออก
ของผูนําที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ (3) ทฤษฎีทางสถานการณ (situational theories) 
กลาวถึงผูนําที่ไดรับการยอมรับวามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณใดสถานการณหนึ่ง 
 
 ทฤษฎีผูนํา 
 จากทฤษฎีภาวะผูนําดังกลาว จะเห็นวามีนักวิชาการไดศึกษาทฤษฎีผูนําแตกตางกัน
ไปตามประเด็นหรือหัวขอที่ศึกษา ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 
 1. ทฤษฎีวาดวยลักษณะผูนํา (trait theories) ศึกษาถึงลักษณะเฉพาะผูนํา เชน 
บุคลิกภาพ นิสัยใจคอ รูปรางหนาตา ประสิทธิภาพในการทํางาน เปนตน จากการศึกษาพบวา 
ความเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ ไมไดข้ึนอยูกับลักษณะเฉพาะของผูนํา 
 2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา (personnel behavioural theories) มีนักวิชาการศึกษาตาม
แนวทางนี้อยูหลายรูปแบบดวยกัน ซึ่งพอสรุปไดวา ผูนําที่มีพฤติกรรมใหความสําคัญกับคนหรือผู

                                                 
             20 นพพงษ  บุญจิตราดุลย, หลักบริหารการศึกษา, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : เอส.เอ็ม.

เอ็ม.มหานคร, 2525), 98. 
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อยูใตบังคับบัญชา หรือใหผูอยูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการบริหาร เปนผูนําที่มี
ประสิทธิภาพในการทํางานมากกวาผูนําที่มีพฤติกรรมมุงงาน หรือผูนําแบบเผด็จการ 
 3. ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ (situational theories หรือ contingency 
theories) นักวิชาการที่ศึกษาตามแนวทางนี้พบวา ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาที่ดีที่สุด ควรเปนผูที่
สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณที่แปรเปลี่ยนได และสามารถเลือกใชแบบผูนําใหตรงกับ
สถานการณแตละสถานการณ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 สต็อกดิลล (Stogdill) ไดใหทฤษฎีเกี่ยวกับสภาวะผูนําไวดังนี้ 
 1. Great man Theory ทฤษฎีนี้เหมือนกับทฤษฎีที่วาดวย Trait Theory of 
Leadership ที่เชื่อวาลักษระความเปนผูนํานั้นมีมาตั้งแตกําเนิด 
 2. Environment Theory เชื่อวาลักษณะความเปนผูนํานั้นเกิดจากสภาวะแวดลอม 
เวลา สถานที่ และโอกาส 
 3. Personal-Situational Theory มีความเชื่อวาความเปนผูนํานั้น นอกจาก
สถานการณและสภาวะแวดลอมแลว ความสามารถเฉพาะตัวมีสวนประกอบดวย ทั้งนี้ผูนําจะตอง
มีความฉลาด ความสามารถ รวมทั้งมีผูรวมงานที่ดีดวย 
 4. Interaction-Expectation Theory ทฤษฎีนี้ใหความสําคัญกับองคประกอบ 3 
ประการ คือ การกระทํา (action) การปฏิสัมพันธ (interaction) และเจตสิก (sentiment) โดยเชื่อ
วาผูที่จะเปนผูนําไดนั้นจะตองมีความสามารถในการกระทํามีมนุษยสัมพันธ และมกีารควบคมุทาง
จิตใจที่ดีเหมาะกับสถานการณ 
 5. Humanistic Theory เชื่อวาผูนํานั้นจะตองเปนผูมีความเขาใจในลักษณะทาง
ธรรมชาติของจิตมนุษยวามีความตองการอะไร บุคคลแตละคนในกลุมมีความนึกคิดและตองการ
อะไรหาก ผูที่เปนผูนําเขาใจและสามารถสนองตอบความตองการเหลานั้น จะสามารถทําให
กลายเปนผูนําในกลุมอยางแทจริง 
 6. Exchange Theory เชื่อวาลักษณะทางธรรมชาติของมนุษยนั้นจะคิดอยูเสมอวา การ
ที่ตนใหอะไรแกผูอ่ืนนั้นยอมตองการไดสิ่งตอบแทนที่คุมคากันหรือดีกวา ฉะนั้น ผูที่เปนผูนําจะถูกผู
ตามคิดอยูเสมอวา ถาตนใหความรวมมือตามที่ผูนําขอรองแลว ผลตอบแทนควรจะคุมคากันดวย ถา
ผูนําสามารถใหผลตอบแทนที่คุมคากันไดแลว ผูนํายอมเปนที่ยอมรับของผูตามคนอื่นๆ ในกลุม
ดวย21 

                                                 
21 Ralph M. Stogdill, “Personal Factors Associated with Leadership,” In Survey of 

Literature in Leadership (Maryland : Penguin Books, 1969), 91. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 28

 นาเปยร (Napier) และเกอรเซนฟลด (Gershenfeld) กลาววา แนวความคิดเกี่ยวกับ
ความเปนผูนํามีอยู 4 ประการ คือ 
 1. Leadership - as Trait ความเปนผูนําเปนลักษณะทางพันธุกรรมเปนสิ่งที่ติดตัวมา
แตกําเนิด 
 2. Leadership - as position ความเปนผูนําเกิดขึ้นไดเนื่องมาจากตําแหนงหนาที่การ
งาน การทํางานในตําแหนงใดยอมมีลักษณะความเปนผูนําอันเนื่องมาจากดํารงตําแหนงนั้น
ตามมา 
 3. Leadership - as situation ความเปนผูนําที่ไดมาเนื่องจากบางสถานการณที่
ตองการคนที่มีคุณสมบัติแบบหนึ่ง หากผูใดมีคุณสมบัติเชนนั้นพรอมอยูแลว ก็จะกลายเปนผูนําได 
 4. Leadership - as Functional Roles of Members พฤติกรรมของสมาชิก ในกลุม
ทําใหเกิดความตองการ และวัตถุประสงคที่จะทําใหเกิดความตองการผูนําแบบนั้นๆ ข้ึนมา ฉะนั้น
การที่จะมีผูนําแบบใดจึงขึ้นอยูกับวาพฤติกรรมของกลุมเปนไปแบบใด22 
 
 ทัศนะเกี่ยวกับความเปนผูนําในปจจุบัน 
 ปจจุบันไดมีการกลาวถึงรูปแบบความเปนผูนําใหมๆ ข้ึนอีกหลายแบบ เชน ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง (transformational-transactional leadership) - ผูนําที่มีบารมี (charismatic 
visionary leadership) และผูนําที่ทํางานเปนทีม (Team Leadership)  
 ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational - Transactional Leadership) หมายถึง 
ผูนําที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 
 1) ผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional leaders) หมายถึง ผูนําที่ชี้แนะ จูงใจ
ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติไปในแนวทางที่มุงไปสูการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งพฤติกรรมหรือ
บทบาทที่พนักงานควรปฏิบัติ และทั้งการปฏิบัติงานที่พนักงานคนนั้นตองรับผิดชอบ 
 2) ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (Transformational Leaders) หมายถึง ผูนําที่สามารถ  
บันดาลใจผูใตบังคับบัญชาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของผูใตบังคับบัญชาเองทั้งดานความคิด 
ความเชื่อ คานิยม โลกทัศนตางๆ และนําไปสูการปฏิบัติหนาที่ทําใหองคการดีข้ึนหรือทําเพื่อ
องคการมากขึ้น ผูนําแบบ Transformation จึงตองเปนผูมี “บารมี” (charisma) ไดรับความรัก 
ความเคารพ ความศรัทธา และความชวยเหลือเกื้อกูลบรรดาผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ จึงสามารถ
เปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของพนักงานไดทั้ง “กาย” และ “ใจ” 
                                                 

               22 Redney W. Napier and Matti K. Gershenfeld, Groups : Theory and 
Experience (Boston : Houghton Mifflin Co., 1973), 136-151. 
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 Transformation Leaders จึงเปนผูมีความสามารถและลักษณะ ดังนี้ 
 *  มีอิทธิพลอยางลึกซึ้ง (profound effect) ตอผูใตบังคับบัญชา 
 *  เปนผูที่มีความเอื้ออาทรตอผูใตบังคับบัญชา 
 *  สามารถเปลี่ยนความคิดความอานของผูใตบังคับบัญชา 
  *    กระตุนและดลใจผูใตบังคับบัญชาใหทุมเททํางานไดมากเปนพิเศษ 
 *     เพิ่มและเสริมประสิทธิภาพผูใตบังคับบัญชาในสวนที่เหนือวาระดับ Transaction 
  *   มีผลเปนที่ประจักษในกลายองคการจากผูนําแบบ transformational วาเหนือกวา
แบบ transactional  
 จากการศึกษาพบวาผูนําแบบ   transformational  ไดรับการประเมินวามีประสิทธิผล 
กวาแบบ Transaction องคการผูนําเปนแบบ Transformational จะมีอัตราการลาออกของ
พนักงานต่ํามีผลิตภาพ (productivity) สูง และพนักงานในองคการจะมีความพึงพอใจสูงดวย 
 ผูนําบารมี (charismatic-visionary leadership) คือ ผูนําที่มีความกระตือรือรน มี
ความเชื่อมั่นในตัวเอง มีบุคลิกภาพและการกระทําที่มีอิทธิพลใหปฏิบัติตามผูนําที่ตองการ 
โดยทั่วไปจะมีลักษณะ 5 ประการ คือ 1) มีวิสัยทัศน 2) สามารถอธิบายหรือถายทอดวิสัยทัศนของ
ตน 3) กลาเสี่ยงที่จะดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน 4) ใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอม
และความตองการของผูใตบังคับบัญชา 5) กลาแสดงออกในลักษณะที่แตกตางจากผูอ่ืน ซึ่ง
แนวคิดของความเปนผูนําบารมีมีลักษณะคลายกับความเปนผูนําตามคุณลักษณะ (trait theory) 
แตจากการศึกษาพบวา บุคคลสามารถเรียนรูและฝกฝนใหเปนผูที่มีบารมีได 
 ความเปนผูนําบารมีจะกอใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูง ทําใหผูใตบังคับบัญชา
ยินดีทุมเทปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เสียสละ ผูนําที่มีบารมีจะมีบทบาทสูงและชวยแกไขปญหา
ในบางสถานการณไดดี เชน สถานการณตึงเครียดหรือความไมแนนอนสูง เชน สถานการณที่
เกี่ยวกับการเมือง ศาสนา หรือสถานการณที่ธุรกิจกําลังอยูในภาวะวิกฤตกับความอยูรอด 
 สําหรับผูนําที่มีวิสัยทัศน (visionary leadership) ถึงแมจะมีความเชื่อมโยงกับผูนาํทีม่ี
บารมีดังกลาวมาแลว แตผูนําที่มีวิสัยทัศนจะตองมีความเหนือกวาที่จะตองมีความสามารถที่
จะตองมีวิสัยทัศนที่มีความนาเชื่อถือ นาดึงดูดใจซึ่งสามารถและนําไปปฏิบัติใหไดผลจริง รวมทั้ง
จะตองมีวิสัยทัศนทําใหการดําเนินงานขององคการในสถานการณปจจุบันดีข้ึนดวย 
 ผูนําที่มีวิสัยทัศนจึงเนนการมองการณในอนาคต การวิเคราะหส่ิงแวดลอมภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และการกําหนดแนวทางการปฏิบัติและปรับองคการใหสอดคลองกับ
สถานการณและส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนไปอยางถูกตอง 
 ผูนําที่มีวิสัยทัศนจึงควรมีทักษะที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
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 1. ตองสามารถอธิบายวิสัยทัศนของตนใหชัดเจนเปนรูปธรรมสามารถนําไปสูการปฏิบัติได 
 2. ตองสามารถจูงใจ หรือกําหนดรูปแบบ วิธีการปฏิบัติใหผูบริหารและพนักงานตาม
วิสัยทัศนได ไมเพียงแตแสดงออกทางวาจาเทานั้น แตรวมถึงการแสดงออกทางพฤติกรรม 
 3. สามารถขยายหรือประยุกตวิสัยทัศนใหผูบริหารฝายตางๆ ที่จะตองเกี่ยวของในการ
ปฏิบัติไดสารงานตอได 
 ผูบริหารที่จะประสบผลสําเร็จเปนผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาที่ดี คือ ผูที่สามารถใช
ความเปนผูนํ าหรือภาวะผูนําในการบริหารงานโดยสามารถปรับสภาวะแวดลอมให
ผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานมีจิตใจรวมกันปฏิบัติใหเปนประโยชนตอหนวยงานมากที่สุด23  
 
 1.6 วัฒนธรรมองคการ 
 ความหมายของวัฒนธรรมองคการ 
 วัฒนธรรมองคการเปนแนวคิดที่กวางขวาง ซับซอนและมีหลายความหมายบางครั้ง
จึงสับสนสวนใหญจะใชในความหมายที่เปนระบบของกฎ  บรรทัดฐาน  และสัญลักษณที่สมาชิก
เห็นพองตองกันและเปนพื้นฐานของการกระทําเปนปจจัยที่ทําใหสมาชิกหรือบุคลากร และผูบริหาร
ตัดสินใจแสดงพฤติกรรม  วางแผน  และปฏิบัติงานไปในแนวทางที่พึงกระทํา  พิทรและซิม (Pitre  
and  Sims) กลาววาวัฒนธรรมเปนแนวคิดที่สําคัญในการศึกษาบุคคล24   ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมนี้จะกําหนดเปนกรอบของการแปลความหมายสําหรับสรางจิตสํานึกรวมกันของสมาชิก
ในองคการสวนอีเวอรและลาคอมสกี   (Evers   and   Lakomski)  กลาววา  วัฒนธรรมองคการเปน
กลุมของความหมายรวม  เพื่อใหสมาชิกในกลุมสามารถแปลความหมายและการกระทําภายใน
สภาพแวดลอมของตน25 รอบบินส (Robbins) ใหแนวคิดวา วัฒนธรรมขององคการ หมายถึง 
คานิยมสําคัญที่องคการยอมรับ เปนรูปแบบของการสรางคานิยมรวม ความเชื่อ และความ
คาดหวังรวม ที่จะกําหนดวิถีทางใหสมาชิกในองคการแสดงพฤติกรรมซึ่งจะนําไปสูบรรทัดฐาน 
                                                 

              23 สตีเฟนส พี. รอบบินส และ แมรี คอลเตอร, การจัดการและพฤติกรรมองคการ, วิรัช  
สงวนวงศวานแปล (กรุงเทพฯ : เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา, 2546), 220-222. 

             24 Evelyn Pitre and Henry P. Sims, “The Thinking Organization : How Patterns 
Of Thought Determine Organizational Culture,” in Organizational Behavior Reading and 
Exercies, 8th ed. (New Jersey :McGraw-Hill Book Company, 1989), 417. 

            25 Colin W. Evers and Lakomski, Knowing Educational Administration : 
Contemporary Methodological Controversies in Educational Administration research. 
(Oxford : Pergamon Press, 1991), 114. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 31

ขณะเดียวกันวัฒนธรรมเปนความคาดหวังที่สรางบรรทัดฐาน มีอิทธิพลที่จะกําหนดพฤติกรรมของ
บุคคล และกลุมบุคคลในองคการ26 
2.แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ 
 ชายน (Schein) ไดแนวคิดวา วัฒนธรรมองคการจะตองมีความหมายลึกซึ้งในระดับ     
คติฐาน หรือความเชื่อของสมาชิกในองคการที่เกิดขึ้นจากจิตสํานึกรวมกัน เปนไปตามวิถีทาง
สภาพแวดลอมของแตละองคการ เพื่อตอบสนองตอปญหาของกลุม 2 ประการ ไดแก  1) ปญหา
การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อความอยูรอดขององคการ เนื่องจากสภาพแวดลอมมี
การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ องคการตองสามารถปรับตัวหรือเปล่ียนแปลง และมุงพัฒนาใหเกิด
ความสอดคลองตรงกันในการสรางความเขาใจในความหมายรวมของสมาชิก ไดแก ภาษาและ
ความคิด ขอบเขตของกลุม อํานาจและสถานภาพ ความสัมพันธระหวางกลุม รางวัลและการลงโทษ 
อุดมการณและความเชื่อ เมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงจึงเกิดกระบวนการเรียนรูที่คนหาวิธีการ
แกปญหาและสรางสรรคพัฒนา จนเกิดความรู ความเขาใจ ความคิด ความรูสึก และการยอมรับ 
รวมกันเปนรูปแบบวัฒนธรรมใหม ชายน (Schien) แบงวัฒนธรรมเปน 3 ระดับ 
 ระดับที่ 1 ส่ิงประดิษฐและผลงานสรางสรรค (artefacts of artefacts and creations) 
หมายถึงสิ่งที่มนุษยประดิษฐ คิดคน และสรางขึ้น สามารถมองเห็นได เปนสภาพทางกายภาพ และเปน
ผลของเทคโนโลยีของกลุม เชน ภาษา ส่ิงประดิษฐทางศิลปะ และพฤติกรรมที่เปดเผยซึ่งสังเกตไดงาย 
 ระดับที่ 2 คานิยม (values) เปนความเชื่อที่เกิดจากกระบวนการถายโยงความรู 
ความเขาใจในความสําเร็จจากการแกปญหา เปนความคิด ความรูสึก และการยอมรับรวมกันวา 
อะไรเปนสิ่งสําคัญ ควรทําอยางไร และอธิบายหรือใหเหตุผลเกี่ยวกับพฤติกรรม ซึ่งเปนคานิยมที่
สามารถวัด ทดสอบได และพิสูจนได  
 ระดับที่ 3 คติฐานเบื้องตน (basic underlying assumption) คือ คานิยมที่พัฒนา
อยางตอเนื่องจนเกิดการยอมรับ และรูสึกรวมกัน เปนความเชื่อของสมาชิกในกลุมซึ่งจะชี้นํา
พฤติกรรมของสมาชิกในกลุม27  
 สรุป  วัฒนธรรมองคการเปนส่ิงที่มีคุณคาสําคัญที่ สุดที่ทําใหองคการสามารถ
ดําเนินงานไดเปนระยะเวลายาวนาน เพราะประกอบดวยเปาหมายสูงสุดขององคการ ประวัติศาสตร 

                                                 
           26 Stephen P. Robbins, Organization and Structure Design an Applications, 2nd 

ed.( Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall,1990), 438. 
                        27  E.H. Schien, “How can Organization Learn Faster? The Challenge of 

Entering the Green Room,” Sloan Management Review. (Winter 1993) : 5-7. 
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คานิยม ทัศนคติ ความเชื่อ ประเพณีการปฏิบัติตางๆ ซ่ึงวัฒนธรรมมีลักษณะเปนนามธรรมที่มี
กําหนดเปนทางการและไมเปนทางการ 
 
 พันธกจิและกลยทุธ 
 ความหมายของพนัธกิจ  คําวา พนัธกจิ (mission) หมายถึง หนาที่โดยรวมของ
องคการเปนการตอบคําถามที่วาองคการตองการบรรลุอะไร พันธกจิอาจกาํหนดโดยผูเรียน ผูมี
สวนไดเสีย หรือตลาดเปาหมายที่องคการใหบริการ ความสามารถที่ดีเดนขององคการ หรือ
เทคโนโลยทีี่องคการใช28 ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะกลาววา พนัธกิจเปนการระบุจดุมุงหมายซึง่
แสดงความแตกตางขององคการหนึ่งจากอีกองคการหนึง่ ขอความพันธกิจจะระบุขอบเขตการ
ปฏิบัติการขององคการผลิตภัณฑและการตลาดคําถามพื้นฐานซึ่งผูกาํหนดกลยทุธตองเผชิญ คือ 
องคการของเราคืออะไร ขอความพันธกจิที่ชัดเจนจะอธิบายถงึ คานิยมและลําดับความสําคญั
ตางๆ ขององคการ การพฒันาขอความพันธกิจข้ึนอยูกับผูกําหนดกลยุทธ เพราะตองคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะและขอบเขตของการปฏิบัติการในปจจุบัน เพือ่ประเมินการจูงใจทีม่ีศักยภาพของตลาด 
และกิจกรรมในอนาคต การกําหนดพนัธกิจขอบเขตของงานองคการ เพื่อเปนภาพรวมและ
ดําเนนิการวินจิฉัยออกมาตามประเภทขององคการแตละแบบแลวจึงเขียนคุณสมบัติเฉพาะที่เปน
เปาหมายขององคการออกมา29 
 
 ความสําคัญของพันธกิจ 
 ความสําคัญในการกําหนดพันธกิจใหชัดเจน เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการบริหาร
เชิงกลยุทธ ดังนี้  1) เพื่อใหสามารถระบุจุดมุงหมายภายในองคการได  2) เพื่อกําหนดหลักเกณฑ
มาตรฐานในการจัดสรรทรัพยากรองคการ  3) เพื่อกําหนดบรรยากาศทั่วไปขององคการ  4) เพื่อ
เปนหลักสําคัญในการกําหนดจุดมุงหมายขององคการและทิศทางขององคการ  5) เพื่อความ
สะดวกในการแปลความหมายของวัตถุประสงคในโครงสรางการทํางาน  การออกแบบงานและ
กําหนดความรับผิดชอบภายในองคการ  6) เพื่อกําหนดจุดมุงหมายขององคการและการแปล
ความเปนจุดประสงค ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน จะสามารถประเมินและควบคุมได องคการตองใช
ความพยายามที่จะเขาใจและคาดคะเนกลยุทธขององคการ 
                                                 

        28 สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา, เกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ 2545  (กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, 2545), 60. 

        29 ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ, การบริหารเชิงกลยุทธและกรณีศึกษา (กรุงเทพฯ : 
บริษัทธีระฟลมและไซเท็กซ, 2542), 25-31. 
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 ปจจัยที่มีผลกระทบตอพันธิกจ 
 การจัดประเภทปจจัยซึ่งมีผลกระทบตอพันธกิจไดแก 
 1. ขนาดขององคการ ประกอบดวย องคการขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 
 2. ขอบเขตดานภูมิศาสตร เชน ระดับทองถิ่น ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับโลก 
 3. จํานวนและการกระจายธุรกิจภายในบริษัท และขอความพันธกิจ จะเกี่ยวของกับผู
ที่ไดประโยชนจากองคการเปนกลุมตางๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจและนโยบายขององคการ เชน 
ลูกคา พนักงาน ชุมชนในทองถิ่น และผูถือหุน 
 ขอความพันธกิจบอกถึงทัศนคติและภาพรวมที่มากกวาขอความที่ระบุรายละเอียดที่  
เจาะจงโดยทั่วไปจะครอบคลุมเหตุผลสําคัญ คือ ขอความพันธกิจที่ดีเปนการสรางและพิจารณา
วัตถุประสงคที่เปนทางเลือก มีความเฉพาะเจาะจง หรือสวนประกอบ 9 ดาน ดังนี้ 
 1. ลูกคา (customers) การกําหนดพันธกิจดานลูกคาจะตองตอบคําถามวา ใครคือ
ลูกคา 
 2. ผลิตภัณฑหรือบริการ (products or services) การกําหนดพันธกิจผลิตภัณฑหรือ
บริการ ตองตอบคําถามวา ผลิตภัณฑหรือบริการของธุรกิจที่สําคัญคืออะไร 
 3. ตลาด (markets) การกําหนดพันธกิจดานตลาดจะตองตอบคําถามที่วา ธุรกิจมี
การแขงขันในตลาดใด 
 4. เทคโนโลยี (technology) การกําหนดพันธกิจดานเทคโนโลยีจะตองตอบ คําถาม
ที่วาเทคโนโลยีพื้นฐานของธุรกิจอะไร 
 5. เกี่ยวของกับความอยูรอด ความเจริญเติบโต และสามารถสรางกําไร การกําหนด    
พันธกิจดานนี้จะตองตอบคําถามที่วา ธุรกิจตองการบรรลุวัตถุประสงคเชิงธุรกิจใด 
 6. ปรัชญา (philosophy) การกําหนดพันธกิจจะตองตอบคําถามที่วาความเชื่อ 
คานิยม ความพึงพอใจ และลําดับความสําคัญของปรัชญาธุรกิจคืออะไร 
 7. แนวความคิดสวนตัว (self-concept) การกําหนดพันธกิจดานนี้จะตองตอบคําถาม
ที่วา ความสามารถที่โดดเดนหรือขอไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจคืออะไร 
 8. ความเกี่ยวของกับภาพลักษณชุมชน (concern for public image) การกําหนด
พันธกิจดานนี้จะตองตอบคําถามที่วา ธุรกิจมีการตอบสนองตอสังคม ชุมชน และสภาพแวดลอม 
หรือไม  
 9. ความเกี่ยวของกับพนักงาน (concern for employees)  การกําหนดพันธกิจดานนี้
จะตองตอบคําถามที่วา พนักงานไดรับการพิจารณาวาเปนสินทรัพยที่มีคุณคาทางธุรกิจ หรือไม 
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 ความหมายของกลยุทธ 
 กลยุทธเปนคําที่ใชกันอยางแพรหลายและใชคําที่แตกตางกันไป เชน ยุทธวิธี กุศโลบาย 
หรือในวงการทหารใชคําวากลยุทธ เปนตน นักวิชาการไดใหความหมายและคําจํากัดความไว ดังนี้ 
 ลุสซิเออร (Lussier) กลาววา กลยุทธ (strategy) เปนแผนดําเนินการตามพันธกิจ
เพื่อใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย และวัตถุประสงคการกําหนด30 ขณะที่ฟดเลอร (Fidler) ให
คําจํากัดความของกลยุทธ (strategy) วาเปน ทิศทางและขอบขายขององคการในชวงเวลาหนึ่งซึ่ง
เปนความสําเร็จหรือเปนประโยชนตอขอบขายของการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรภายในองคการ และ
สภาพแวดลอมที่ตรงตามความตองการของตลาด (market) และความคาดหวังของผูมีสวนได 
สวนเสีย (stakeholder)31 
 วัฒนา  วงศเกียรติรัตน ใหความหมายของกลยุทธวา เปนการนําทางใหองคการ
โดยรวมมีทั้งจุดมุงหมายและวิธีการวาจะตองทําอะไรใหสําเร็จและทําอยางไร32 ขณะที่กลยทุธ เปน
แผนงานระยะยาวที่กําหนดขึ้นเพื่อการบรรลุภารกิจและเปาหมาย ใชความไดเปรียบทางการ
แขงขัน        ลดขอเสียเปรียบ องคการตองกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนขององคการเพื่อตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงที่สําคัญหรือการแขงขัน โดยทั่วไปวัตถุประสงคเชิงกลยุทธมักจะ
มุงเนนภายนอกองคการและเกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาด การบริการ หรือโอกาสและ
ความ    ทาทายทางเทคโนโลยีองคการตองบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธเพื่อรักษาความสามารถ
ในการแขงขันกับหนวยงานอื่น ซึ่งจะตองกําหนดทิศทางในระยะยาว และเปนแนวทางในการ
จัดสรรและกระจายทรัพยากร33  
 สรุปไดวา กลยุทธ คือ ขอบขายหรือกรอบของความคิดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
โดยทําหนาที่เปนเครื่องชี้ทิศทางในการดําเนินงานซึ่งจะดูไดจากวัตถุประสงคของหนวยงาน และ
การแบงสรรทรัพยากรตางๆ วาเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงาน และการแบงสรรทรัพยากร

                                                 
             30 Robert N. Lussier, Management Fundamentals, 2nd ed. (Canada : South-

Western, a division of Thomson, 2003), 547. 
            31 Brain Fidler, Strategic Management For School Development (London : Paul 

Chapman Publishing, 2002), 9. 
           32 วัฒนา  วงศเกียรติรัตน และคณะ, การวางแผนกลยุทธ ศิลปะการกําหนดแผน

องคการสูความเปนเลิศ, พิมพคร้ังที่2 (กรุงเทพฯ : อินโนกราฟฟกส จํากัด, 2446), 16. 
            33 สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา, เกณฑคุณภาพ

การศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ 2545 (กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, 2545), 64. 
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ตางๆ วาเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม โดยความเปนจริงแลวกลยุทธเปนสิ่งที่
ผูบริหารระดับสูงเปนผูจัดทําขึ้นโดยการวิเคราะหจากจุดออน ขอจํากัด จุดแข็งขององคประกอบ
ตางๆ ภายในองคการอยางละเอียด แลวเลือกทางเลือกที่ดีมีเหตุผลในการดําเนินงานเพื่อกอใหเกดิ
ความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงถาวร โดยพยายามปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคใหมากที่สุด 
และประสบผลสําเร็จสูงสุด พยายามลดหรือตัดเปาหมาย หรือ วัตถุประสงคที่มีอุปสรรคปญหา
ออก หรือพยายามกระทําทั้งสองอยางควบคูและผสมผสานกันไป ทั้งนี้เพื่อมิใหเกิดกระทบกับ
วัตถุประสงคหนึ่งวัตถุประสงคใดโดยเฉพาะ 
 
 ขั้นตอนในการบริหารเชิงกลยุทธ 
 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (strategic analysis) เปนพื้นฐานของกระบวนการบริหาร       
เชิงกลยุทธข้ันตอนในการวิเคราะหเชิงกลยุทธประกอบดวยการกําหนดจุดมุงหมาย วิสัยทัศน   
พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค และนโยบายขององคการ 
 1. จุดมุงหมาย (purpose) หมายถึง องคการตองการในอนาคต จุดมุงหมายสามารถ
กําหนดได 4 ประการ คือ 1) วิสัยทัศน (vision) 2) พันธกิจ (mission) 3) เปาหมาย (goals)         
4) วัตถุประสงค (objectives) การจัดลําดับข้ันตอนของการกําหนดจุดมุงหมายเริ่มจากเจาะจง    
นอยที่สุด คือ วิสัยทัศน (vision) ไปยังเจาะจงมากที่สุด คือ วัตถุประสงค (objective) ทั้ง              
4 ประการเปนแนวทางที่สําคัญของกระบวนการกําหนดกลยุทธจากแนวความคิดอยางกวาง ไปยัง
การกําหนดกลยุทธเพื่อกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะอยาง (specific objectives) การลําดับข้ันตอน
ของจุดมุงหมาย (hierarchy of purposes) เปนรูปแบบจุดมุงหมายขององคการ 4 ประการ คือ   
1) วิสัยทัศน (vision) 2) พันธกิจ (mission) 3) เปาหมาย (goals) 4) วัตถุประสงค (objectives) 
จุดมุงหมาย 4 ประการนี้จะชวยเปนแนวความคิดอยางกวางในการกําหนดกลยุทธเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคเฉพาะอยาง วัตถุประสงคเหลานี้จะชวยธุรกิจในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติการ
และควบคุม 
 การลําดับข้ันตอนของกลยุทธ (hierarchy of strategies) มีสวนประกอบ 3 สวน คือ       
1) กลยุทธระดับบริษัท 2) กลยุทธระดับธุรกิจ 3) กลยุทธระดับหนาที่ 
 2. วิสัยทัศนขององคการ (organization’s vision) หมายถึง เปาหมายที่มีลักษณะ
กวางขวางซึ่งเปนความตองการในอนาคต โดยไดกําหนดวิธีการไว วิสัยทัศนเปนการสรางความคิด
โดยการใชคําถาม ซึ่งมักจะเปนคําถามที่ถามถึงสิ่งที่ดีที่สุด ยิ่งใหญที่สุด เปนขอความทั่วไปซึ่ง
กําหนดทิศทาง 
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แผนภูมิที่ 3 ลําดับข้ันตอนและจุดมุงหมายเชิงกลยุทธ 
 
 3. พันธกิจ (mission) เปนพื้นฐานของการกําหนดการจัดลําดับกลยุทธแผน และการ
ออกแบบงาน จุดเริ่มตนของการออกแบบงานบริหาร การออกแบบโครงสรางการบริหาร ไมมีส่ิงใด
งายหรือปรากฏชัดเจนที่จะทราบพันธกิจขององคการคืออะไร พันธกิจองคการ (organizational 
mission) เปนขอความที่เกี่ยวกับการกําหนดกิจกรรมขององคการและลักษณะงานขององคการ 
 4. เปาหมาย (goal) หมายถึง การกําหนดสิ่งที่ตองการในอนาคตซึ่งองคการ จะตอง
พยายามใหเกิดขึ้น เปนการกําหนดภารกิจในรูปของผลลัพธสําคัญที่ตองการเปาหมายมีความ
เฉพาะเจาะจงนอยกวาวัตถุประสงค (objectives) ที่ถูกกําหนดขึ้นหลังจากกําหนดเปาหมายแลว 
เปาหมายเชิงกลยุทธจะชวยผูบริหารใหคิดเกี่ยวกับส่ิงซึ่งธุรกิจตองการบรรลุผลตามเปาหมาย เปน
การกําหนดสิ่งที่ตองการในอนาคตซึ่งองคการพยายามใหเกิดขึ้น เปนสวนประกอบของการ
วางแผนในอนาคตที่องคการตองการบรรลุถึง สวนเปาหมายเชิงกลยุทธเปนขอความที่กําหนด
อยางกวางเพื่อใหบรรลุผล พันธกิจ (mission) เปนความมุงหมายขององคการ หรือหลักเหตุผลซ่ึง
อยูบนพื้นฐานของความอยูรอด หรือการคาดคะเนในระยะยาวถึงสิ่งที่องคการตองการใหเกิดขึ้น 
หรือเปน การกําหนดวิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) และวัตถุประสงค (objectives) ซึ่งเปน
จุดมุงหมายในการใชความพยายามขององคการเพื่อใชเปนเปาหมายเชิงกลยุทธ 
 5. วัตถุประสงค (objectives) หมายถึง เปาหมายในระยะสั้นที่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงซึ่งเปนผลลัพธที ่สามาถวัดได ลักษณะวัตถุประสงคจะเกี ่ยวของในประเด็น

วิสัยทัศน 
(Vision) 

พันธกิจ (Mission) 

เปาหมาย (Goals) 

วัตถุประสงค (Objectives) 

ระดับบริษัท (Corporate) 

ระดับธุรกิจ (Business) 

ระดับหนาที่ (Functional) 

ยุทธศาสตรหลัก 
(Grand strategy) 

ลําดับขั้นตอนของจุดหมาย 
(Hierachy of purposes) 

ลําดับขั้นตอนของยุทธศาสตร 
(Hierachy of strategies) 
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ตอไปนี้ 1) อาจเปนไดทั้งวัตถุประสงคการเงินและไมใชการเงิน 2) เปนเปาหมายที่ตองใชความ
พยายาม 3) การกําหนดวัตถุประสงคจะตองเกี่ยวของกับเวลา 4) วัตถุประสงคจะเปนทางเลือกที่มี
เหตุผล 5) วัตถุประสงคจะลดขอขัดแยง 6) วัตถุประสงคสามารถวัดได 
 6. นโยบายขององคการ (organizational policy) เปนขอเสนอแนะอยางกวางขวางที่
กําหนดขึ้นเพื่อชวยเหลือผูบริหารพิจารณาเปาหมายเชิงกลยุทธและวัตถุประสงค ตลอดจน
กําหนดการปฏิบัติการ และกลยุทธการควบคุมนโยบายจะระบุถึงลักษณะอยางกวางเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงค กําหนดการปฏิบัติการและการควบคุมกลยุทธที่ประสบความสําเร็จ 
นโยบายสวนใหญมีผลกระทบในองคการแตจะไมมีขอบเขต นโยบายจะชวยใหสมาชิกขององคการ 
ผูบริหารใชเปนแนวทางในการตัดสินใจ 
 
 การวางแผนเชิงกลยุทธ 
 1.การวางแผนเชิงกลยุทธ (strategic planning) เปนวิธีการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
ระยะยาวการกําหนดกลยุทธทางเลือก และเลือกทางเลือกที่สามารถบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
(strategies) ที่สําคัญ โดยทั่วไปจะเปนแผนระยะยาวเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและ
ตอบสนองวิสัยทัศนและพันธกิจขององคการ กลยุทธจะระบุถึงรูปแบบการตัดสินใจที่เปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน และสอดคลองกันเพื่อบรรลุจุดมุงหมายขององคการ การจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายเหลานี้ ในระดับธุรกิจ การกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธของ
องคการจะสํารวจขอมูลเกี่ยวกับพันธกิจ (mission) วิสัยทัศน (vision) เปาหมาย (goals) นโยบาย 
(policy) สภาพแวดลอมภายในและภายนอก (internal and external environment) การกําหนด
กาลยุทธอาจหมายถึง การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
กําหนดกลยุทธประกอบดวย 1) พันธกิจของธุรกิจ (business mission) ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน 
(vision) พันธกิจ (mission) เปาหมาย (goal) วัตถุประสงค (objectives) จุดมุงหมาย (purpose) 
นโยบาย (policies) และกลยุทธ (strategies) 2) โอกาสและอุปสรรคจากภายนอก (external 
opportunities and threats) 3) จุดแข็งและจุดออนจากภายใน (internal strengths and 
weaknesses) ปจจัย 3 ประการนี้ใชเพื่อการกําหนดกลยุทธ (strategy formulation)  
 2. ระดับชั้นของการวางแผนกลยุทธ การวางแผนเปนพันธกิจของทุกระดับชั้นใน
องคการหากเราจะพิจารณาจําแนกบุคคลในองคการเปน 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับกลาง และ
ระดับตน บุคคลทั้ง 3 ระดับยอมมีสวนในการวางแผนกลยุทธทั้งสิ้น โดยระดับสูงจะทําหนาที่
วางแผนกลยุทธระดับองคการ (corporate-level strategic planning) ระดับกลางจะทําหนาที่
วางแผนใหสอดคลองกับแผนกลยุทธระดับสูง และเรียกการวางแผนระดับนี้วา การวางแผนกลยทุธ
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ระดับหนวยธุรกิจ (strategic business unit-level strategic planning) สวนระดับตนจะตอง
วางแผนใหสอดคลองกับแผนระดับหนวยและเรียกการวางแผนระดับนี้วา การวางแผนกลยุทธ
ระดับหนาที่ (functional-level strategic planning)  
 2.1 การวางแผนกลยุทธระดับองคการ (corporate level) เปนกระบวนการกําหนด
วัตถุประสงคของแผนดําเนินการใหเปนไปตามพันธกิจขององคการ (organizational mission) 
และจัดสรรทรัพยากรตางๆ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้น การวางแผนระดับนี้เปน
หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูง ซึ่งอาจประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการฝายตางๆ ขององคการ และ ในการวางแผนระดับนี้   
ผูวางแผนจะตองวางแผนดําเนินการโดยตอบคําถามใหไดวา อะไรคือวัตถุประสงคขององคการ 
อะไรคือส่ิงที่องคการควรจัดทาํ ธุรกิจขององคการประกอบดวยอะไรบาง จะใชทรัพยากรที่มีอยูของ
องคการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอวัตถุประสงคขององคการไดอยางไร 
 2.2 การวางแผนกลยุทธระดับหนวยงาน (unit level) ซึ่งเปนการวางแผนดําเนินงาน
ของแตละหนวยงาน แตตองสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการ และเปนไปตามนโยบายของ 
ฝายหนึ่งฝายใดในองคการนั้น กลาวคือ หากเปนแผนงานของหนวยงานบุคคลจะตองเปนไปตาม
นโยบายการบริหารบุคคลของระดับสูงเปนตน การวางแผนกลยุทธระดับหนวยงาน หมายถึง 
กระบวนการกําหนดวิธีการกําหนดงานของแตละหนวยงานตามสายการบังคับบัญชาวางแผน
ระดับนี้เปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารระดับกลาง ซึ่งทําหนาที่กึ่งนโยบายและกึ่ง
ปฏิบัติผูวางแผนจะตองดําเนินการโดยตอบคําถามใหไดวา อะไรเปนการบริการหรือพันธกิจเฉพาะ
ของหนวยงาน ใครเปนผูรับบริการหรือลูกคาของหนวยงาน ทําอยางไรจึงจะบริการใหดีที่สุด ทํา
อยางไรหนวยงานจึงจะปฏิบัติไดสอดคลองกับอุดมการณและปรัชญา 
 2.3 การวางแผนกลยุทธระดับหนาที่ (functional level) หมายถึง กระบวนการกําหนด
มาตรการปฏิบัติ กลาวคือ เปนการกําหนดรายละเอียดการดําเนินงานของแตละโครงการนั่นเอง เชน 
รายละเอียดการดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของฝายบุคคล รายละเอียดการทําบัญชีรับ-จาย และ
อ่ืนๆ เปนตน การวางแผนระดับนี้เปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารระดับตนในองคการ 
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แผนภูมิที่ 4 ระดับช้ันของการวางแผนกลยุทธ 
 3. องคประกอบของแผนกลยุทธ การวางแผนกลยุทธเพื่อการปฏิบัติพันธกิจใดๆ ของ
องคการจะแวดลอมดวยองคประกอบที่สําคัญ 2 ลักษณะ คือ 1) องคประกอบภายนอกแผน ซึ่ง
หมายถึง สภาวะแวดลอมตางๆ อันอยูภายนอกแตมีผลกระทบตอการวางแผน เชน สภาพสังคม 
สภาวะทางการเมือง ระเบียบและกฎหมาย 2) องคประกอบภายในแผน หมายถึง สวนตางๆ ของ
แผนกลยุทธซึ่งมีสวนประกอบที่เปนไปตามลําดับข้ัน ดังนี้ 
 3.1 เปาหมายขององคการ (organization goals) เปนการบอกใหทราบวา องคการ
หรือหนวยงานจะดําเนินงานไปตามทิศทางใด มีแนวทางในการปฏิบัติอยางไร 
 3.2 พันธกิจขององคการ (missions) เปนสวนที่แสดงถึงขอบขายของกิจกรรมวา
องคการหรือหนวยงานจะตองทําอะไร 
 3.3 กลยุทธ (strategies) เปนสวนที่แสดงใหทราบวา องคการจะเลือก วิธีการใดในการ
ปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

ระดับชั้น 
ของแผนยุทธศาสตร 

ระดับชั้น 
ขององคการ 

ระดับชั้น 
ของบุคคล 

Board of directors 
(คณะกรรมการบริหาร) 

Chief Executive Officer 
(ประธานบริษัท) 

Vice-Presidents 
(รองประธานฝายตางๆ) 

Division Officers 
(หัวหนาฝายตางๆ) 

Managers 
(ผจัดการแผนตางๆ) 

การวางแผนยุทธศาสตร 
ระดับองคการ 

(Corporate Level) 

ผูบริหาร 
ระดับสูง 

การวางแผนยุทธศาสตร 
ระดับหนวยงาน 

(Unit Level) 

การวางแผนยุทธศาสตร 
ระดับหนาที่ 

(Functional Level) 

ผูบริหาร 
ระดับกลาง 

ผูบริหาร 
ระดับตน 
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 3.4 นโยบาย (policies) เปนสวนที่แสดงถึงขอเสนอแนะในการนําไปสูเปาหมายหรือ 
วัตถุประสงคที่องคการตองการ 
 3.5 การตัดสินใจ (decisions) เปนการแสดงถึงทางเลือกที่จะตองใชในการปฏิบัติงาน 
                 3.6 การลงมือปฏิบัติ (actions)เปนสวนที่แสดงถึงการปฏิบัติจริงในการปฏิบัติงาน 
             4. กระบวนการวางแผนกลยุทธ มีแนวคิด 4 ประการ คือ 
 4.1 การกําหนดพันธกิจของหนวยงาน (mission determination) เปนแนวคิดแรกที่จะ
กําหนดวา อะไรคือส่ิงที่จะตองทําใหสําเร็จและทําขึ้นเพื่อใคร และทําแลวจะกอใหเกิดประโยชน
ตอองคการมากนอยเพียงใด การกําหนดพันธกิจของหนวยงานจะตองคํานึงถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อขององคการดวย 
 4.2 การประมาณการสภาพแวดลอมของหนวยงาน (environmental assessment) 
หมายถึง การพิจารณาถึงสิ่งที่อยูภายนอก แตอาจมีผลหรือมีอิทธิพลตอหนวยงาน เชน การแขงขัน
จากหนวยงานอื่นๆ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม คานิยม ทัศนคติ และปจจัยอื่นๆ เปนตน 
 4.3 การประมาณการความสามารถของหนวยงาน (organizational assessment) 
หมายถึง การพิจารณาถึงสภาวะตางๆ ภายในหนวยงาน เชน ความสามารถของบุคคล ขอ
ไดเปรียบและจุดออนของหนวยงาน เปนตน 
 4.4 การกําหนดวัตถุประสงค (objective setting) เมื่อประมาณการตางๆ ทั้งภายนอก
และภายในองคการไดแลว ผูบริหารตองตัดสินใจวาจะทําอะไร ทําอยางไร ซึ่งจะตองกําหนดเปน
แนวทางหรือทิศทางการดําเนินงานใหชัดเจนและมีความเปนได 
 เมื่อองคประกอบทั้ง 4 ถูกพิจารณาและกําหนดขึ้นอยางเปนเหตุเปนผลแลว การ
กําหนดแนวทางและกลยุทธในการปฏิบัติ (strategy setting) ในลักษณะเปนมาตรการและ
รายละเอียดจึงจะมีความเปนไปได ซึ่งแนวคิดและองคประกอบดังกลาว เรียกวา การวางแผน กลยทุธ 
ดังแผนภูมิที่ 6 
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แผนภูมิที่ 5 กระบวนการวางแผนกลยุทธ 
 
 การปฏิบัติตามกลยุทธและการควบคุมเชิงกลยุทธ 
 1.การปฏิบัติตามกลยุทธ (strategy implementation) เปนกระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธที่กําหนดไวใหเปนกลยุทธที่เปนจริงหรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงกลยุทธให
เปนการปฏิบัติและผลลัพธ คือ 1) การกําหนดโครงสรางขององคการ 2) การจัดระบบการ
ปฏิบัติการที่เหมาะสม 3) การยอมรับรูปแบบการจัดการที่เหมาะสม 4) การจัดการวัฒนธรรม
องคการหรือคานิยมรวม 
 2. การควบคุมเชิงกลยุทธ (strategic control) เปนกระบวนการพิจารณา กลยุทธได
บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคหรือไม ถากระทําเชนนั้น และมีการปฏิบัติเพื่อแกปญหา ผูกําหนด
กลยุทธจะประเมินผลกระทบของกลยุทธและการตอบสนองที่ เหมาะสม หรือเปนกระบวนการใน
การจัดการซึ่งตองตรวจสอบแผนกลยุทธและการเปลี่ยนแปลงกลยุทธใหเหมาะสม ซึ่งประกอบดวย 
1) ประเด็นสําคัญซึ่งตรวจสอบใน กระบวนการผลิตสินคาและบริการ 2) กิจกรรมที่สําคัญเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธขององคการ 
 สวนประกอบที่สําคัญ 4 ประการของการปฏิบัติตามกลยุทธและการควบคุม 
เชิงกลยุทธมีรายละเอียด ดังนี้ 

การประมาณการสภาพ 
แวดลอมของหนวยงาน 

การกําหนดพันธกิจของ
หนวยงาน 

การประมาณการ
ความสามารถของหนวยงาน 

การกําหนด 
วัตถุประสงค 

การกําหนด 
ยุทธศาสตร  
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 1. การประสมประสาน (integration) หมายถึง การที่สมาชิกหนวยตางๆ ปฏิบัติงาน
รวมกันอยางมีประสิทธิผล การกําหนดยุทธที่เปนจริง (realized strategy) เกิดจากการประสม
ประสานกัน ภายในองคการเดียวกัน 
 2. โครงสรางองคการ (organization structure) การปฏิบัติตามกลยุทธตองการชอง
ทางการติดตอส่ือสารภายในองคการซึ่งความรับผิดชอบที่กําหนดไวมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ 
ผูบริหารจะเปนผูกําหนดโครงสรางขององคการ และเผชิญกับเงื่อนไขทางเลือก ในการที่จะ
เชื่อมโยงระดับของการรวมอํานาจ (centralization) ความเปนรูปแบบ (formalization) ความ
สลับซับซอน (complexity) แตละทางเลือก การสรางขอไดเปรียบ (advantage) ขอเสียเปรียบ 
(disadvantage)  
 3. การควบคุมเชิงกลยุทธ (strategic control) ในการปฏิบัติตาม กลยุทธผูบริหารตอง
ใชการควบคุมเชิงกลยุทธสําหรับจุดมุงหมายที่แตกตางกัน 2 ประการ คือ 1) เพื่อติดตามการ
ปฏิบัติการตามแผน 2) เพื่อปรับปรุงแผนกับการพัฒนาสภาพแวดลอม ภายนอกและภายในที่ไม
สามารถคาดหวังได 
 4. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ (strategic leadership) เปนวิธีการซึ่งปจจัยตางๆ สามารถ
ประสมประสานกันภายในองคการโดยผูนํา 
 
3.แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับการบรหิารจดัการ (Management)  

 
 ความหมายของการบริหารจัดการ 
 นักวิชาการดานการบริหารจัดการไดใหความหมายไวคลายคลึงกัน ดังนี้ 

รอบบินสและคอลเตอร (Robbins and Coulter) ไดใหความหมายของการบริหาร 
(management) วาเปนกระบวนการประสานงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล34จุดมุงหมายขององคการโดยการวางแผน (Planning) การจัดองคการ 
(organizing) การนํา (leading) และการควบคุม (controlling) มนุษย สภาพแวดลอมทาง
กายภาพ  การเงิน  ทรัพยากร ขอมูลขององคการ อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ35 
มัลลิกา ตนสอน กลาววา การบริหาร (management) เปนกระบวนการในการทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสั่งการและทํางานรวมกับคน
                                                 

              34 Stephen P. Robbins and Marry Coulter, Management, 7th ed. (New Jersey: 
Prentice Hall, 2002), 6. 

               35 Courtl Bovee et. al., Management (New York : McGraw-Hill, 1993) , 5. 
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อ่ืน36 ขณะที่วิโจน  สารรัตนะ ใหความเห็นวาการบริหาร เปนกระบวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายขององคการโดยอาศัยหนาที่ทางการบริหารที่สําคัญ คือ การวางแผน (planning) การ
จัดองคการ (organizing) การนํา (leading) และการควบคุม (controlling)37 
 
 แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ 
 การศึกษาทฤษฎีการจัดการสามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการได ดังนี้ 
 1. แนวทางการศึกษาบริหารจัดการแบบคลาสสิค (classical management 
approach) เปนทฤษฎีการบริหารโดยมุงที่องคโดยสวนรวม ตลอดจนวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ประสิทธิภาพหมายถึง ความสามารถในการผลิตผลลัพธที่ตองการโดยใชตนทุน
ต่ําสุด สวนประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถขององคการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ใน
บางครั้งไมไดคํานึงถึงปริมาณทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงาน การบริหารจัดการแบบคลาสสิค 
ไดแก 
  1.1 การบริหารตามหลักวิทยาศาสตร (scientific management) มีแนวคิดการบริหาร 
ซึ่งมุงที่การศึกษางานโดยใชหลักเหตุผลและวิทยาศาสตร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากร 
การบริหารตามหลักวิทยาศาสตรถือวาเปนการบริหารแบบคลาสสิค (classical management)38 
ผูที่เกี่ยวของกับแนวคิดนี้ ไดแก เทเลอร (Taylor) แกนท (Gantt) และ กิลเบิรท (Gilbreth) เปนตน 
  1.2 ทฤษฎีระบบราชการของเวเบอร (Weber’s Theory of theory) มีแนวคิดการ
บริหารที่มุงการกําหนดลักษณะโครงสรางองคการ ตําแหนง และอํานาจหนาที่มีการกําหนดไวตาม
กฎเกณฑอยางชัดเจน และมีหลักเกณฑสําหรับนําไปปฏิบัติ Weber เชื่อวา อํานาจการจัดการ
ข้ึนกับตําแหนงในองคการมากกวาบุคคลในตําแหนงนั้น 
  1.3 ทฤษฎีองคการแบบคลาสสิค (classical organization theory) มีแนวคิดการ
บริหารจัดการซึ่งมุงที่องคการโดยสวนรวม วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
นักทฤษฎี ทีมีทัศนะเกี่ยวของกับเร่ืองนี้ ไดแก ฟาโยล (Fayol), เวบเบอร (weber) เออรวิค 
(Urwick), กูลิค (Gulick) และ บารนารด (Barnard) เปนตน 

                                                 
              36 มัลลิกา  ตนสอน, การจัดการยุคใหม (กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท, 2544), 9. 
              37 วิโรจน  สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษาและบท

วิเคราะหองคการทางการศึกษาไทย,1. 
              38 lbid., 15-16. 
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 2. แนวทางการบริหารจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร (behavioral management 
approach) มีการศึกษาคนควาหลายแนวคิด ดังนี้ 
  2.1 การศึกษาจิตวิทยาอุตสาหกรรม (industrial psychology) ใหความสําคัญกับการ
นําพฤติกรรมศาสตรมาใชในการจัดการตามหลักวิทยาศาสตรสมัยใหมคนพบวา 1) วิธีการคนหา
บุคคลที่มีคุณภาพดานจิตใจที่เหมาะสมกับงานที่เขาทํา 2) ลักษณสภาพทางจิตวิทยา        ที่ทําให
เกิดผลผลิตที่นาพึงพอใจสูงสุดและมากที่สุด 3) วิธีการธุรกิจมีอิทธพิลตอคนงานเพือ่ใหเกดิ ผลลัพธที่
ดีที่สุด เทเลอร (Taylor) ไดใหความสนใจในคานิยมรวมกันระหวางผูบริหารงานและคนงาน วิธีเนน
ที่ตัวคนงาน และทานหวังที่จะลดเวลาทํางาน แตเพิ่มคาจาง และคุณภาพชีวิต 
  2.2 การศึกษาหลักสังคมในการจัดการ (the sociological approach to 
management) ฟาโยล (Fayol) ไดศึกษาแนวความคิดและการวิจัยการปฏิบัติงาน เพื่อใหคนเปน
ผลผลิตของพฤติกรรมกลุม (group behavior) ซึ่งบางครั้งเรียกวา วิธีการศึกษามนุษยสังคม 
(social man) ในการจัดการทานไดรับการยกยองเปนบิดาของทฤษฎีองคการ (fathers of 
organization theory) วิธีการทางระบบสังคมในการจัดการ ซึ่งเปนผลงานที่โดดเดนของนักคิด     
3 คน คือ Fayol Weber Pareto และ Max Weber ซึ่งมีความชํานาญในดานศาสนา การปกครอง 
การทหาร และธุรกิจ เชื่อวาการลําดับชั้น การบังคับบัญชาขององคการ (hierarchy) อํานาจหนาที่ 
(authority) และระบบราชการ (bureaucracy) เปนพื้นฐานขององคการทางสังคม 
  2.3 การศึกษาระบบสังคมในการจัดการและทฤษฎีระบบสังคม มุงเนนการตัดสินใจ
ความเปนผูนํา และการยอมรับอํานาจของสติปญญาซึ่งเกิดจากประสบการณในการ จัดการ ซึ่ง
ไดรับอิทธิพลจากพาเรโต (Pareto) และเมโย (Mayo) และสมาชิกคนอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย  
ฮาวารด (Havard) โดยใหความสําคัญกับการวิเคราะหระบบสังคม (social systems approach) 
เพื่อทําความเขาใจและวิเคราะหหนาที่ของผูบริหาร มองงานที่สําคัญในระบบสังคม ผูบริหารจะ
พยายามรักษาความรวมมือในองคการแบบเปนทางการ โดยระบุเหตุผลและธรรมชาติของระบบ
ความรวมมือ (cooperative systems) 
  2.4 ความเคลื่อนไหวทางดานมนุษยสัมพันธ (the human relations movement) 
หมายถึง ทัศนะการจัดการ ซึ่งมองวาพนักงานมีการตอบสนองตอกระบวนการระหวางบุคคล
ภายในหนวยงาน ดังนั้นผูบริหารควรใชทักษะดานสังคมที่ดี (good social skills) เพิ่มเติมจาก
ทักษะดานเทคนิค (technical skills) นักทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทัศนะดานมนุษยสัมพันธ คือ      
มาสโลว (Maslow) และ เมคเกรเกอร (McGregor) 
  2.5 ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการหรือทฤษฎีจูงใจของมาสโลว (Maslow) ในชวงเวลา 
1908-1970 เปนผูเสนอทฤษฎีลําดับข้ันความตองการ ซึ่งเปนความคิดที่วาบุคคลไดรับการกระตุน
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โดยความตองการเพื่อใหไดรับการตอบสนองลําดับของความตองการของมนุษย โดยไดกําหนด
ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการ (Hierachy of Needs Theory) วา บุคคลมีส่ิงกระตุน ตอบสนอง
ตามลําดับข้ันของความตองการมนุษย 5 ประการ คือ 1) ความตองการดานกายภาพ 
(physiological) 2) ความตองการดานความปลอดภัย (safety) 3) ความตองการดานสังคม 
(social) 4) ความตองการดานการยกยอง (esteem) 5) ความตองการดานการประสบความสําเร็จ
ในชีวิต (self-actualization) ดังนั้นการจัดการทรัพยากรมนุษยจึงตองคํานึงถึงความตองการทั้ง    
5 ประการของมนุษย 
  2.6 ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ในชวงเวลา 1906 – 1964 แมคเกรเกอร (McGregor) ได
คนหาหลักเกณฑการจัดการในทัศนะดานสังคมไดพัฒนาทฤษฎี X และทฤษฎี Y ซึ่งผูบริหารมี 
ความสัมพันธกับบุคลากร คือ ทฤษฎี X เนนปรัชญาการจัดการแบบดั้งเดิม โดยมองวาพนักงาน
เกียจคราน ไมกระตือรือรน ไมชอบงานและพยายามหลีกเลี่ยงงานทฤษฎี Y เนนปรัชญา การ
จัดการโดยมองวาพนักงานมีความรับผิดชอบ มีความคิดริเร่ิมในการแกปญหาในการทํางานไมมี
ความเบื่อหนายในการทํางาน McGregor พอใจในทฤษฎีผูบริหารควรใหพนักงานควบคุมตัวเอง
มากกวาใหบุคคลอื่นควบคุม พนักงานสามารถเลือกวิธีการทํางานเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายองคการ
มอบความไววางใจพนักงานและใหมีสวนรวมในองคการ ทฤษฎีของ McGregor สอดคลองกับ
ทฤษฎีของ Maslow เกี่ยวกับความตองการประสบความสําเร็จโดยทั้งสองแนวคิดนี้มุง
ความสัมพันธระหวางผูบริหารและบุคลากร ตลอดจนศักยภาพของแตละบุคคล 
 3. แนวทางการบริหารเชิงปริมาณ (the quantitative management approach) เปน
ทัศนะการจัดการซึ่งนําเทคนิคคณิตศาสตร เครื่องมือสถิติและขอมูลเพื่อชวย แกปญหาการจัดการ
การศึกษาเรื่องนี้มีความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการตามหลักวิทยาศาสตรใน การวัด และการใชสูตร
คณิตศาสตรในการแกปญหาตางๆ การจัดการ เชิงปริมาณประกอบดวยศาสตรที่สําคัญ 3 ประการ 
คือ 1) ศาสตรการจัดการ 2) การจัดการปฏิบัติการ 3) ระบบการปฏิบัติการ 4) ระบบขอมูลการ
จัดการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   3.1 ศาสตรการจัดการ (management science) หรือการวิจัยการปฏิบัติการ 
(operations research) เปนแนวคิดการจัดการเชิงปริมาณที่ประยุกตใชโมเดลคณิตศาสตรใน
สถานการณของการตัดสินใจ ศาสตรนี้ผูตัดสินใจจะมีหลักเกณฑเชิงปริมาณในการเลือกระหวาง 
ทางเลือกตางๆ โดยเฉพาะในการวางแผน ซึ่งมีความหมายที่แตกตางกับการจัดการตามหลัก
วิทยาศาสตร (scientific management) ที่ใหความสําคัญที่การศึกษาวิธีการทํางานตามหลัก
วิทยาศาสตรหรือหลักเหตุผลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน โดยหาวิธีที่ดีที่สุดใน การ
ทํางาน 
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  3.2 การจัดการปฏิบัติการ (operations management) เปนการจัดการใชเทคนิคเชิง
ปริมาณ เพื่อปรับปรุงผลผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาหรือการบริการ เปนการออกแบบ
การปฏิบัติการ และการควบคุมกระบวนการแปรสภาพทรัพยากรใหเปนสินคาสําเร็จรูป และการ
บริการผูผลิตมักใชเทคนิคการจัดการ เชน การจัดการสินคาคงเหลือ (inventory management) 
และโมเดลเครือขาย (network modeling) เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการจําหนวย
และการปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังชวยองคการในการควบคุมคุณภาพและเทคนิคตารางเวลาเพื่อ
ชวยในการวางแผนการผลิต 
  3.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information Systems : MIS) 
เครื่องมือการจัดการซึ่งมุงที่การเก็บรวมรวม กระบวนการและการสงขอมูลเพื่อสนับสนุนหนาที่การ
จัดการ โดยใชระบบคอมพิวเตอรที่ออกแบบขึ้นมา เพื่อชวยผูบริหารในดานการคนหาขอมูลที่ตรง
กับความตองการใหไดในระยะเวลาสั้น และประหยัดคาใชจาย ผูบริหารใช MIS มากกวางาน
วิเคราะหเชิงปริมาณ โดยใช MIS จึงกลายเปนสวนรวมของหนาที่การจัดการในทุกระดับการจัดการ 
 4. แนวคิดการศึกษาในยุคปจจุบัน ทัศนะการจัดการแบบคลาสสิค แบบพฤติกรรม
ศาสตรและเชิงปริมาณไดมีการนําไปใชในปจจุบัน นักทฤษฎีและนักปฏิบัติในปจจุบันไดระลึกวา 
ส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอการจัดการมากขึ้น ดังนั้นการจัดการใหมๆ จึงประสมประสานทั้งสาม
ทัศนะอยูในสิ่งแวดลอมในองคการ เกิดทัศนะในดานการบริหาร ดังนี้ 
     4.1 ทฤษฎีระบบ (systems theory) เปนแนวคิดการจัดการซึ่งมององคการเปน
ระบบตามหนาที่สัมพันธกับส่ิงแวดลอม นักทฤษฎีนี้เปนกลุมที่เกี่ยวของกันซึ่งตองการบรรลุจุดมุงหมาย
รวมกันทุกระบบองคการประกอบดวย 4 สวนที่เกี่ยวของ คือ 1) ปจจัยนําเขา (inputs) ไดแก ทรัพยากร 
บุคลากร ส่ิงแวดลอม งบประมาณ และขอมูลเพื่อการผลิตและการบริการ 2) กระบวนการแปรสภาพ 
(transformation process) ไดแก สินคา การบริการ กําไร ขาดทุน พฤติกรรมของบุคคล และผลที่
คาดหวังอื่นๆ ซึ่งเปนความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ 4) การ-ปอนกลับ (feedback) เปน
ขอมูลที่เกี่ยวของกับผลผลิตที่นํามาวิเคราะห ผูใชปรับปรุงปจจัยนําเขากระบวนการแปรสภาพ
เพื่อใหไดผลผลิตที่พึงพอใจตอทุกฝาย ทฤษฎีระบบชวยผูบริหารใหกําหนดขอบเขตองคการและการ
ใชระบบยอย (subsystems) ซึ่งเปนระบบตางๆ ภายในระบบที่มีปฏิกิริยาตอกัน ผูบริหารมีแนวคิด
เกี่ยวกับระบบโดยมององคการในลักษณะมีปฏิกิริยากับส่ิงแวดลอม ในกรณีที่เปน ระบบปด (closed 
system) จะไมมีปฏิกิริยากับส่ิงแวดลอมโดยมีความสมบูรณในตัวเอง สวนระบบเปด (open system) 
เปนระบบที่มีปฏิกิริยากับสภาพแวดลอม และไดรับการปอนกลับ 
  4.2 ทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ (contingency theory of management) เปน
ทัศนะการจัดการ มุงที่การปรับปรุงพฤติกรรมการจัดการตามสถานการณเฉพาะของแตละองคการ
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ประกอบ ดวยเทคโนโลยี ส่ิงแวดลอมภายนอกและบุคคล ทัศนะนี้แตกตางจากทฤษฎีการจัดการ
แบบคลาสสิค (classical management theory) ถือวาเปนวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ถาหลักการจัดการ
เปนสากล ซึ่งสามารถประยุกตใชไดในทุกกรณีโดยไมไดคํานึงถึงสถานการณเฉพาอยาง ทั้งนี้นัก
ทฤษฎีการจัดการแบบคลาสสิคไมไดตั้งใจใหหลักเกณฑคงที่ฟาโยล (Fayol) ไดกําหนดเพื่อเปน
แนวทางทั่วไปไมใชกฎที่แนนอนตายตัว นักทฤษฎีเชิงสถานการณไดรวบรวมหลักเกณฑที่
เหมาะสมซึ่งผูบริหารจะนํามาใชไดอยางมีประสิทฺธิผลมากยิ่งขึ้นซึ่งทฤษฎีนี้เปนการประสม
ประสานแนวคิดของการบริหาร 3 แนวคิด ที่สําคัญ คือ 1) หลักวิทยาศาสตรหรือเหตุผล 
(scientific) 2) หลักพฤติกรรมศาสตร 3) เชิงปริมาณ (quantitative) 
  4.3 ทฤษฎี Z ของโอชิ (Ouchi) ที่ไดพัฒนาทฤษฎี Z หลังจากศึกษาการจัดการของ
ธุรกิจญ่ีปุนและสหรัฐอเมริกา โดยไดอธิบายทัศนะการจัดการ ดังนี้ 
   (1) ทฤษฎี A แทนทัศนะการจัดการของสหรัฐอเมริกา ซึ่งองคการ เนนการจางระยะ
ส้ันความรับผิดชอบและการตัดสินใจเฉพาะบุคคลโดยไมมีสวนรวมจากพนักงาน 
   (2) ทฤษฎี J แทนทัศนะการจัดการของญี่ปุนที่เนนการจางงานตลอดชีพความ
รับผิดชอบ และการตัดสินใจรวมกัน 
   (3) ทฤษฎี Z แทนทัศนะการจัดการปะสมประสานระหวางญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเนนการจางงานตลอดชีพ ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคลและการตัดสินใจรวมกัน 
  4.4 ทฤษฎีคุณภาพทั่วทั้งองคการ TQM (Total Quality Management) เปนแนวคิดที่
ตองการใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางทั ่วถึงทั ้งองคการ เปนแนวคิดของนักวิชาการดาน
คุณภาพเชิงสถิติ คือ เดมมิ่ง (Deming) โดยใชแนวคิดการทํางานเปนทีมเนนกลุมคุณภาพในทุก
ระดับและเปนกระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยเปนแนวคิดที่ญี่ปุนไดนํามาใชอยางกวางขวาง 
และเปนที่ยอมรับวาสามารถพัฒนาการบริหารไดเปนอยางดี 
  4.5 วงจรบริหาร แบบ PDCA (Plan-Do-Check-Act) เปนกิจกรรมพื้นฐานตาม
แนวคิดของการพัฒนาคุณภาพทั้งองคการ เพื่อใชในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการ
ดําเนินงานซึ่งประกอบดวย ข้ันตอน 4 ข้ัน คือ วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do) ตรวจสอบ (Check) 
ปรับปรุงการดําเนินกิจกรรม (Act) การดําเนินการ PDCA อยางเปนระบบครบวงจรอยางตอเนื่อง 
หมุนเวียนไปเร่ือยๆ ยอมสงผลใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มข้ึนโดยตลอด
วงจร PDCA นี้ไดพัฒนาขึ้นโดย ดร.ชิวฮารท ตอมา ดร.เดมมิ่ง ไดนํามาเผยแพรจนเปนที่รูจักกัน
อยางแพรหลายขั้นตอนแตละขั้นวงจร PDCA มีรายละเอียด ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 6 วงจร PDCA 
ที่มา : ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา [Online], accessed 15 October 2004, Available 
form hiitp://www.onesqa.or.th/estimate/basic_indoctrination/page1.html 
 

การวางแผน (plan) หมายรวมถึงการกําหนดเปาหมาย / วัตถุประสงคในการ
ดําเนินงาน วิธีการ และขั้นตอนที่จําเปนเพื่อใหการดําเนินงาน บรรลุเปาหมายในการวางแผน
จะตองทําความเขาใจกับเปาหมาย วัตถุประสงคใหชัดเจน เปาหมายที่กําหนดตองเปนไปตาม
นโยบาย วิสัยทัศนและพันธกิจขององคการเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน 
ทั่วทั้งองคการ การวางแผนในบางดานอาจจําเปนตองกําหนดมาตรฐาน ของวิธีการทํางานหรือ 
เกณฑมาตรฐานตางๆ ไปพรอมกันดวยขอกําหนดที่เปนมาตรฐานนี้ จะชวยใหการวางแผนมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น เพราะใชเปนเกณฑในการตรวจสอบไดวา การปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานที่ได
ระบุไวในแผน รอบบินสและคัลเตอร (Robbins and Coulter) ใหแนวคิดวา การวางแผนเปน
กระบวนการในการกําหนดเปาหมายขององคการ การกําหนดกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และ

รวมกันวางแผน

รวมกันปรับปรุงปรุง P

A 

       รวมกันปรับปรุง

C
D 

รวมกันปฏิบัติ 

การพัฒนาคุณภาพ

การตรวจติดตาม 
คุณภาพ 

กาประเมินคุณภาพ 
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การกําหนดแผนยอยเพื่อการประสานงานขององคการโดยรวม การวางแผนจึงเกี่ยวกับผลลัพธ คือ 
เปาหมายของสิ่งที่จะทํา และวิธีการปฏิบัติ39 

ปฏิบัติ (do) หมายถึง การปฏิบัติใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว ซึ่งกอนที่จะปฏิบัติงาน
ใดๆ จําเปนตองศึกษาขอมูลและเงื่อนไขตางๆ ของ สภาพงานที่เกี่ยวของเสียกอน ในกรณีที่เปน
งานประจําที่เคยปฏิบัติหรือเปนงานเล็กอาจใชวิธีการเรียนรู ศึกษาคนควาดวยตนเอง แตถาเปน
งานใหมหรือ งานใหญที่ตองใชบุคลากรจํานวนมาก อาจตองจัดใหมีการฝกอบรมกอนที่จะปฏิบัติ
จริงการปฏิบัติจะตองดําเนินการไปตามแผน วิธีการ และขั้นตอน ที่ไดกําหนดไว และจะตองเก็บ
รวบรวมและบันทึกขอมูลทีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานไวดวย เพื่อใชเปนขอมูลในการดาํเนนิงานใน
ข้ันตอนตอไป 

ตรวจสอบ (check) เปนกิจกรรมที่มีข้ึนเพื่อประเมินผลวามีการปฏิบัติงานตามแผน
หรือไมมีปญหาเกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงานหรือไม ข้ันตอนนี้มีความสําคัญ เนื่องจากการ
ดําเนินงานใดๆ มักจะเกิดปญหาแทรกซอนที่ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนอยูเสมอ ซึ่ง
เปนอุปสรรค ตอประสิทธิภาพและคุณภาพของการทํางาน การติดตามการตรวจสอบ และการ
ประเมินปญหาจึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองกระทําควบคูไปกับการดําเนินงาน เพื่อจะไดทราบขอมูลที่
เปนประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพ ของการดําเนินงานตอไปในการตรวจสอบ และการประเมิน
การปฏิบัติงาน จะตองตรวจสอบดวย วาการปฏิบัตินั้น เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไม 
ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของงาน 
 การปรับปรุง (Act) เปนกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นหลังจากไดทําการตรวจสอบ
แลวการปรับปรุงอาจเปนการแกไขแบบเรงดวน เฉพาะหนาหรือการคนหาสาเหตุที่แทจริงของ
ปญหา เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาซ้ํารอยเดิม การปรับปรุงอาจนําไปสูการกําหนดมาตรฐานของ
วิธีการ ทํางานที่ตางจากเดิมเมื่อมีการดําเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหมขอมูลที่ไดจากการ
ปรับปรุงจะชวยใหการวางแผนมีความสมบูรณและมีคุณภาพเพิ่มข้ึนไดดวย 

การบริหารงานในระดับตางๆ ทุกระดับช้ันตั้งแตเล็กสุดคือการปฏิบัติงานประจําวันของ
บุคคลหนึ่ง จนถึงโครงการในระดับใหญที่ตองใช กําลังคนและเงินงบประมาณจํานวนมากยอมมี
กิจกรรม PDCA เกิดข้ึนเสมอ โดยมีการดําเนินกิจกรรมที่ครบวงจรบาง ไมครบวงจรบางแตกตาง
กันตามลักษณะงานและสภาพแวดลอมในการทํางาน ในแตละองคการจะมีวงจร PDCA อยู หลาย
วง วงใหญสุด คือ วงที่มีวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตร ขององคการเปนแผนงาน (P) แผนงานวง

                                                 
              39 รอบบินส และคอลนเตอร, การจัดการและพฤติกรรมองคการ, วิรัช  สงวนวงศวาน 

แปล (กรุงเทพฯ : เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน จํากัด, 2546),26. 
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ใหญที่สุดนี้อาจครอบคลุมระยะเวลาตอเนื่องกันหลายปจึงจะบรรลุผล การจะผลักดันใหวิสัยทัศน
และแผนยุทธศาสตร ขององคการปรากฏเปนจริงไดจะตองปฏิบัติ (P) โดยนําแผนยุทธศาสตรมา
กําหนดเปนแผนการปฏิบัติงาน ประจําปของหนวยงานตางๆ ขององคการแผนการ ปฏิบัติงาน
ประจําปจะกอใหเกิดวงจร PDCA ของหนวยงานขึ้นใหม หากหนวยงานมีขนาดใหญ มีบุคลากรที่
เกี่ยวของจํานวนมาก ก็จะตองแบงกระจาย ความรับผิดชอบไปยังหนวยงานตางๆ ทําใหเกิดวงจร 
PDCA เพิ่มขึ้นอีกหลายๆ วงโดยมีความเชื่อมโยงและซอนกันอยู การปฏิบัติงานของหนวยงาน 
ทั้งหมดจะรวมกันเปน (D) ขององคการนั้น ซึ่งองคการจะตองทําการติดตามตรวจสอบ (C) และ
แกไขปรับปรุงจุดที่เปนปญหาหรืออาจตองปรับแผนใหม ในแตละป (A) เพื่อใหวิสัยทัศนและแผน
ยุทธศาสตรระยะยาวนั้นปรากฏเปนจริงและ ทําใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค
รวมขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ40  
 
4.แนวคิดเกีย่วกับโครงสรางองคการ 
 ความหมายของโครงสรางองคการ 
 โครงสรางองคการ หมายถึง ความสัมพันธที่คงที่ และคอนขางแนนอนระหวางงานที่มี
อยูในองคการ โครงสรางเปนจุดหลักในระบบองคการ และหมายถึง วิธีประสานและควบคุมงาน
ทั้งหลายในองคการ นั่นคือ โครงสรางเปนจุดหลักในระบบขององคการเปนผลรวมทั้งหมดของ
วิธีการแบงงาน และความรวมมือกันระหวางหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผล41 ในขณะที่
เรซและจีเวล (Reitz and Jewell) กลาววา โครงสรางองคการเปนเครื่องมือที่สําคัญในการจัดการ
องคการ การควบคุม และการประสานงาน โครงสรางองคการจะชวยทําใหเกิดความแนนอนในการ
ประสานงานกัน แมวาจะมีความซับซอนในองคการแตผูบริหารและสมาชิกในองคการสามารถ
ทํางานรวมกันไดงายขึ้นเพราะโครงสรางองคการจะชวยใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของ
องคการ ทําใหการปฏิบัติงานชัดเจนขึ้นชวยในการติดตอส่ือสาร ลดชองวาง ลดความซ้ําซอนใน

                                                 
              40 วงจร PDCA [Online], accessed 15 October 2004, Available from 

http://www.msu.ac.th/qa/PDCA.asp 
              41 จิราภรณ  จันทรสุพัฒน, “การวิเคราะหโครงสรางองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดใหญพิเศษสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11” (วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539) , 14. 
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การปฏิบัติงาน ชวยใหบุคลากรแตละคนไดเห็นทางกาวหนาในสายงานของตนชัดเจน และ
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาองคการ43 
 
     โครงสรางของหนวยงาน 
   สถาบันเปนองคประกอบของระบบสังคมเปนองคการตามแบบ (formal 
organization) ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เชนเดียวกับโครงสรางขององคการในโรงเรียน ที่ใชทฤษฎี 
“ประเพณีนิยม” (classical organization theory) ซึ่งเปนโครงสรางแบบขาราชการและเปน
จุดเริ่มตนที่ดี มีโครงสรางขององคการที่แนนอน และกําหนดความรับผิดชอบไวชัดเจน ซึ่งฮอย
และมิสเกล (Hoy and Miskel) ไดนํารูปแบบองคการของเวบเบอร (Weberian model of 
bureaucracy) มาประยุกตใชในหนวยงาน ซึ่งองคการของเวบเบอร ประกอบดวย 
 1. การแบงงานกันทําเฉพาะดาน โดยบุคคลแตละคนจะมีความชํานาญในแตละอยาง
เทานั้น โดยถือวาหนาที่ของใครคนนั้นเปนผูมีความชํานาญมากที่สุด 
 2. ความไมเปนสวนตัว องคการแบบราชการจะมุงเนนความเปนระเบียบ ส่ิงที่คาดหวัง
และความมีเหตุผลทําใหละเลยปญหาดานบุคคล ซึ่งบุคคลในองคการแบบนี้จะถูกกําหนด ใหเปน
ส่ิงที่ไมมีชีวิต ไมมีความรูสึก บุคคลตองมีความสําคัญรองลงมาจากองคการ จะตองมีบุคลิกภาพ
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ และมาตรฐานขององคการเทานั้น 
 3. ลําดับชั้นของอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ ใหผูใตบังคับบัญชาไปปฏิบัติเปน
บางสวน การแบงงานมักจะแบงเปนระดับแลวมอบงานและความรับผิดชอบใหชัดเจนและตอง
มอบอํานาจใหผูที่ปฏิบัติงานดวยจึงจะทําใหเกิดความสัมพันธที่ดี การจัดแบงอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบ คํานึงถึงหลักของความแตกตางระหวางบุคคล ถาผูบังคับบัญชาแบงงานโดย
คํานึงถึงบทบาทหนาที่และความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ใชคนใหเหมาะแกงาน ยอม
นําไปสูความพอใจในการทํางานและเกิดประสิทธิภาพในการทํางานเปนอยางยิ่ง 
 4. ระเบียบ ขอบังคับ ระบบราชการถูกควบคุมดวยกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ พฤติกรรม
ตองขึ้นอยูกับวินัยและการควบคุม การใชอํานาจ และการบังคับบัญชาถูกควบคุมดวยระเบียบ 
ขอบังคับขององคการ 

                                                 
             42 Joseph H. Reitzand and Linda N. Jewell, Managing (Glenview, lllinois : 

Scott, Foresman and Company,1985),  348. 
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 5. ความกาวหนา จะเปนการสงเสริมใหบุคคลมีความกาวหนาทางตําแหนงหนาที่อยาง
เปนไปตามลําดับชั้น การเลื่อนตําแหนงเปนไปตามลําดับอาวุโสและความสําเร็จ ผูบังคับบัญชา
ตัดสินใจดวยดุลยพินิจ องคการแบบราชการนี้จะใหความมั่นคงทางอาชีพมากที่สุด 
 6. ประสิทธิภาพ องคการแบบระบบราชการจะมุงเนนการตัดสินใจแบบมีเหตุมีผลและ
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งความชํานาญจะนําไปสูความเปนสากล เปนการบริหารแบบ
ตรงไปตรงมา การแบงงานตามความสามารถเฉพาะจะนํามาซึ่งความชํานาญ และความชํานาญ
ของบุคลากรจะนํามาซึ่งความถูกตอง การตัดสินใจอยางมีเหตุผลต้ังอยูบนพื้นฐานของความจริง
ระดับของอํานาจถูกนํามาใชอยางตรงไปตรงมาภายใตกรอบของกฎ ระเบียบ ระบบความรวมมือที่
ดีสนับสนุนให เปนแบบเดียวกันอยางถาวรในการปฏิบัติงานขององคการ  ทายที่ สุดคือ
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การทํางานที่ทําใหเกิดความจงรักภักดีตอองคการซึ่งจะทําใหเกิด
ความพยายามเพิ ่มผลผลิตใหสูงขึ ้น คุณลักษณะของหนาที ่เหลานี ้ทําใหการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ เพราะการตัดสินใจของผูชํานาญการที่ตัดสินใจอยางสมเหตุสมผลทําใหเกิด
ความสําเร็จ รวมทั้งความมีวินัยของการรวมมือรวมใจกันทํางาน 
 7. ความเปนเลิศ (ideal type) องคการแบบราชการในความคิดเห็นของเวบเบอร ที่
ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) นําเสนอ คือ องคการแหงความเปนเลิศ (ideal type) ซึ่งไม
สามารถพบไดในโลกแหงความเปนจริง จุดเดนที่เปนจุดเนนขั้นพื้นฐานที่แทจริงขององคการนี้ คือ 
แนวทางสําหรับชวยในการตัดสินใจกําหนดนโยบายขององคการแบบราชการ บางองคการจะมี
โครงสรางเปนแบบองคการราชการมากกวาองคการอื่นๆ ภายใตเงื่อนไขและทิศทางแหงความเปน
ราชการที่สัมพันธกับการเพิ่มขยายใหมีประสิทธิภาพสูงสุด44 
 สําหรับ สมพร สุทัศนีย ไดกลาวถึง สวนประกอบขององคการที่เกี่ยวของกับมนุษยไววา
ในองคการตางๆ มีสวนประกอบ คือ มีสายการบังคับบัญชา การสื่อสารตามสายงาน เอกภาพใน
การบังคับบัญชา ขอบเขตของการบังคับบัญชา การแบงงานตามความรูความสามารถ เจาหนาที่  
3 ฝาย การแบงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ และการประสานงาน การจัดสวนประกอบของ
องคการแตละสวนใหเหมาะสมยอมกอใหเกิดความสัมพันธที่ดี ทุกองคการจะมีการแบงสายการ
บังคับบัญชาที่ลดหลั่นกันลงมาตามลําดับช้ัน ถาหากมีชัดเจนแนนอนทําใหงานมีระบบขึ้น       
การสั่งการและการควบคุมงานจะตองเดินตามสายงานระดับสูงไปสูระดับตํ่า นอกจากนี้การ

                                                 
               43 Hoy and Miskel, Educational Administration Theory Research and Practice, 

104-106. 
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ส่ังงานตามสายการบังคับบัญชานั้นจะตองอาศัยหลักมนุษยสัมพันธมิใชจะอาศัยการสั่งงาน    
ตามอํานาจเทานั้น 
 1. การสื่อสารตามสายงาน ในการแบงสายงานนั้นจําเปนตองมีการติดตอประสานงาน
ระหวางสายงานตางๆ การประสานงานระหวางหนวยงานดังกลาวตองอาศัยการติดตอส่ือสาร ซึ่งม ี3 
ระบบ คือ การติดตอส่ือสารจากหนวยงานสูงสุดมายังหนวยงานระดับตํ่าสุด จากหนวยงานต่ําสุด
ข้ึนไปจนถึงหนวยงานสูงสุด 
 2. เอกภาพในการบังคับบัญชา หมายถึง ผูใตบังคับบัญชามีผูบังคับบัญชาโดยตรง
เพียงคนเดียวเทานั้น คือ ผูบังคับบัญชาระดับสูงสั่งงานมายังผูบังคับบัญชาระดับรองที่ใกลชิดกับ
ตนที่ สุดลดหลั่นลงมาผู ใตบังคับบัญชาคนหนึ่งหรือกลุมหนึ่งกลุมหนึ่งก็จะรับคําสั่ งจาก
ผูบังคับบัญชา โดยตรงเดียวเทานั้นการจัดการใหมีเอกภาพในการบังคับบัญชาเชนนี้ยอมกอใหเกดิ
มนุษยสัมพันธที ่ด ีต อกัน  เชน  พนักงานฝายประชาสัมพันธย อมไดร ับคําสั ่งจากหัวหนา
ประชาสัมพันธเทานั้น ถาหัวหนาฝายผลิตสั่งงานฝายประชาสัมพันธดวยยอมกอใหเกิดความสับสน 
 3. ขอบเขตของการบังคับบัญชา หมายถึง ขอบขายของการควบคุมดูแลและบังคับ
บัญชาการควบคุมดูแลจะมีขอบเขตกวาง หรือแคบ นอยหรือมากขนาดไหนยอมข้ึนอยูกับขนาด
ขององคการจัดหนวยงาน การจัดขอบเขตบังคับบัญชาที่เหมาะสมกับประเภทและลักษณะของ
งานตลอดจนความสามารถของผูบังคับบัญชาแตละคน 
 4. การแบงความรูความสามารถ สวนประกอบขององคการสวนนี้สอดคลองกับหลัก
มนุษยสัมพันธในเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคลเปนอยางยิ่ง  องคการใดก็ตามที่
ผูบังคับบัญชาแบงงานโดยคํานึ่งความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน คือ บรรจุคนใหเหมาะแก
งานยอมนําไปสูความพอใจ ในการทํางานและ เกิดประสิทธิภาพในการทํางานเปนอยางยิ่ง 
 5. มีเจาหนาที่ 3 ฝาย ที่ความสัมพันธกัน คือ เจาหนาที่หนวยงานหลัก รับผิดชอบงาน
ในหนาที่ใหสําเร็จตามเปาหมาย เจาหนาที่ฝายใหคําปรึกษามีหนาที่ใหความชวยเหลือแนะนํา มี
เจาหนาที่ฝายสนับสนุนซึ่งมีหนาที่ใหความชวยเหลือจัดหาวัสดุอุปกรณ 
 6. การแบงอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ใหผูใตบังคับบัญชาไปปฏิบัติเปน
บางสวนการแบงงานมักจะแบงเปนระดับแลวมอบงานและความรับผิดชอบใหชัดเจนและตองมอบ
อํานาจใหผูที่ปฏิบัติงานดวยจึงจะทําใหเกิดความสัมพันธที่ดี 
 7. การประสานงาน เปนการจัดระเบียบการทํางานใหทุกฝายรวมมือปฎิบัติงานเปน
อันหนึ่งอันเดียว  ไมเกิดการซ้ําซอนกันการประสานงานจะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพและ
มนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน เพราะไมมีการทํางานกาวกายกัน 
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 จะเห็นไดวาองคการใดมีสวนประกอบขององคการเหมาะสมยอมทําใหเกิดความราบรื่น
ในการทํางาน และการทํางานที่มีประสิทธิภาพแตอยางไรก็ตามการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพนัน้
ยอมตองมีองคประกอบ ที่ดีดวย44 
 การจัดโครงสรางองคการ โดยทั่วไปนิยมจัดโครงสรางองคการเปนลักษณะ 4 ลักษณะคือ 
 1. โครงสรางองคการแบบสายงานหลัก (line organization structure) เปนโครงสรางที่
มีลักษณะของการอํานวยการและการควบคุมสายการบังคับบัญชาโดยตรงจากผูบริหารองคกร ไป
ยังผูใตบังคับบัญชา รูปแบบของหนวยงานจะไมซ้ําซอนพรอมที่จะขยายตัวในอนาคต 
 การจัดโครงสรางองคการแบบสายงานหลัก มีขอดีขอเสีย ดังตารางที่1 
ตารางที่  1 ขอดี ขอเสียของโครงสรางองคการแบบสายงานหลัก 
 

ขอดี ขอเสีย 
1. โครงสรางงายตอการเขาใจ 1. ขาดการทํางานในลักษณะเฉพาะ 
2. สายการบังคับบัญชาเดนชัด 2. การดําเนินงานอาจไมครอบคลุมขอบเขต 

    งานทั้งหมดเพราะถูกจํากัดจากโครงสราง 
3. อํานาจหนาที่และรับผิดชอบเห็นไดชัด    
    พิจารณาไดงาย 

3. หัวหนางานไมสามารถแบงเบาภาระหนาที่ 
    ไปยังผูบังคับบัญชาขั้นรองได เพราะ 
    ลักษณะการควบคุมเปนไปโดยตรง 

4. การติดตอประสานงานทําไดรวดเร็ว  
    สะดวกแกการควบคุม 

4.ขาดคําแนะนําในลักษณะกาวหนาจาก 
   หนวยงานที่ปรึกษา 

5. สามารถแลกเปลี่ยนแปลงหรือขยาย 
    องคการไดโดยไมยุงยาก 

 

 
 2. โครงสรางองคการแบบสายงานหลักและสายงานที่ปรึกษา (line and staff 
organization) เปนผลมาจากการขยายตัวขององคการธุรกิจทั้งแนวตั้งหรือแนวกวางที่เรียกวา  
ครบวงจร ซึ่งจะชวยแกปญหาเรื่องการขาดคําแนะนํา โดยการเพิ่มหนวยงานที่ปรึกษาการจัด
โครงสรางองคการแบบสายงานหลักและสายงานที่ปรึกษาที่มีขอดีและขอเสีย ดังนี้ 
 
 
 
                                                 

              44 สมพร  สุทัศนีย, มนุษยสัมพนัธ [Online], accessed 2 October 2003. Available 
from http://web.riudon.ac.th/∼sutad18/f1.htm 
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ตารางที่ 2 ขอดี ขอเสียของโครงสรางองคการแบบสายงานหลักและสายงานที่ปรึกษา 
 

ขอดี ขอเสีย 
1. มีหนวยงานที่จะใหคําปรึกษาหารือเฉพาะ 1. การจัดองคการมีลักษณะซับซอนมากขึ้น 
2.การบริหารงานมีลักษณะเปนวิทยาศาสตร 
   มากขึ้น 

2. มักเกิดการขัดแยงระหวางงานหลักกับงาน 
     ที่ปรึกษา 

3. ทําใหสายการบังคับบัญชาไดผลดีข้ึน 3. สายการบังคับบัญชาซับซอน  
    การสื่อสารลาชา 

4. มีการประสานงานกันดีข้ึน  
 

 3. โครงสรางองคการแบบหนาที่งาน (functionalized organizational structure) 
โครงสรางองคการแบบนี้จะจัดหนวยงานตามลักษณะของงานแตละประเภทที่ปฏิบัติอยูโดยมอบ
อํานาจหนาที่ใหองคการแบบหนาที่งานที่มีขอดีและขอเสีย ดังนี้ 
ตารางที่ 3 ขอดี ขอเสียของโครงสรางองคการแบบหนาที่งาน 
 

ขอดี ขอเสีย 
1. สรางประสิทธิภาพใหเกิดขึ้นโดยอาศัยหลัก 
   ความชํานาญเฉพาะอยาง (Specialization) 

1. สนับสนุนการสรางงานตามความชํานาญ 
      เฉพาะอยางซึ่งจะทําใหพนักงานเกิดความ  
      เบื่อหนายในการทํางาน 

2, ชวยพัฒนาความชํานาญใหเกิดขึ้นสําหรับ 
    หนาที่งานแตละอยาง 

2. อาจกอใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวาง 
    หนวยงานไดเพราะปกติจะมีการแขงขันกัน  
    ทํางาน 

3. งายตอการแยกแยะงานที่ตองทําในแตละ 
    วันออกเปนดานๆ พรอมทั้งสะดวกตอการ   
    มอบหมายงานใหบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกันไป
ทํา 

3. การประสานงานระหวางหนวยงานจะยุง 
    ยากการตัดสินใจเปนไปดวยความลําบาก 

4. สามารถรักษาการควบคุมแบบรวมอํานาจที่ 
    สวนกลางไวไดในเรื่องสําคัญๆ บางเรื่อง 

4. อาจเกิดขอขัดแยงระหวางหนวยงานที่เปน 
    หนวยงานหลักและหนวยงานที่ปรึกษาได 

5. องคการสามารถใหการสงเสริมและ 
    สนับสนุนตอหนวยงานหลักขององคการได 
    อยางเต็มที่ 

 

              4. โครงสรางองคการแบบแมทริกซ (matrix organization structure) โครงสรางองคการ
ลักษณะนี้นิยมจัดในองคการขนาดใหญที่มีผลิตภัณฑและโครงการตางๆ หลากหลาย กลาวโดย
สรุปเปนรูปแบบที่จัดใหมีชองวางทางของอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 2 ทาง คือ พนักงาน
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จะไดรับมอบหมายงานจากหนวยงานที่เขาสังกัดอยู และจากผูจัดโครงการหรือผลิตภัณฑที่จัดตั้ง
ข้ึนมาดวย การจัดโครงสรางองคการแบบแมทริกซ มีขอดีและขอเสีย ดังนี้ 
ตารางที่ 4 ขอเสียของโครงสรางองคการแบบแมทริกซ 
 

ขอดี ขอเสีย 
1. ชวยรองรับองคการที่มีการทําโครงสราง 
       ตางๆ ไดเปนอยางดี 

1. อาจสรางความสัมพันธ ความขัดแยง ความ 
 ไม เขาใจใหเกิดขึ้นกับพนักงานไดเพราะ
พนักงานตองรับผิดชอบงานสองดาน 

2. ชวยใหการใชทรัพยากรมนุษยขององคการ 
       เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. จําเปนตองใชระบบการประสานงานทั้ง
แนวนอนและแนวดิ่ง เปนอยางมากซึ่งอาจเกิด
ปญหาขึ้นได 

3.สงเสริมใหเกิดการคิดคาสรางสรรคและสราง 
    ความหลากหลายใหเกิดขึ้นในองคการ 

 

3. ชวยใหผูบริหารระดับกลางมีโอกาสพัฒนา 
       ตนเองใหเปนนักวางแผนกลยุทธที่ดี 

 

 
 องคการจะดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายหรือไมนั้นขึ้นอยูกับสาเหตุ
สําคัญ ประการหนึ่งก็คือ การจัดองคการที่ดีและเหมาะสมกับองคการ โครงสรางขององคการเปน
ส่ิงสําคัญที่ทําใหรูถึงอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และภาระผูกพันตอขายงานตางๆ อีกทั้งทําให
ผูบริหารสามารถบริหารขององคการไดงายยิ่งขึ้น การจัดองคการเปนกระบวนการสราง
ความสัมพันธระหวางหนาที่ การงาน บุคคล และทรัพยากรอื่นๆ รวมถึงปจจัยตางๆ ในองคการให
เหมาะสม ปจจัยที่สําคัญไดแก การจัดโครงสรางองคการที่เหมาะสม การจัดแบงหนาที่ เอกภาพใน
การบังคับบัญชา ความรวมมือรวมใจเนื่องจากมีเปาหมายเดียวกัน การรวมอํานาจและการ
กระจายอํานาจ ซึ่งผูบริหารจะตองศึกษารายละเอียดเพื่อการดําเนินการไปอยางเหมาะสม 
กระบวนการจัดองคการมีข้ันตอน 3 ประการคือ การกําหนดรายละเอียดของงาน การมอบหมาย
งานตามความชํานาญ และการประสานงานใหตางฝายปฏิบัติงานไปไดดวยความราบรื่น รวดเร็ว 
บรรลุวัตถุประสงคขององคการ45 สเตียร (Steers) กลาวถึงเรื่องโครงสรางของโรงเรียนไววา จะตอง

                                                 
         45 สมพร สุทัศนีย, มนุษยสัมพนัธ[Online], accessed 2 October 2003. Available 

from http://web.riudon.ac.th/∼sutad18/f1.htm 
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มีการกระจายอํานาจ (decentralization) ไปตามขั้นตอนของการบังคับบัญชาเพื่อใหมีการ
ตัดสินใจรวมกัน จะทําใหเกิดประสิทธิผลมากขึ้น บุคคลในองคการก็จะมีสวนรวมมากขึ้น และมี
สวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานและกิจกรรมในอนาคตขององคการ46 ในขณะเดียวกันถามี
การแบงงานตามความชํานาญการใหพนักงานแตละคนไดมีความเชี่ยวชาญ (expertise) เฉพาะ
อยางจะทําใหผลการทํางานของแตละคนนําไป สูเปาหมายเพิ่มสูงขึ้น47 ในขณะที่ความเปน
ทางการ (formalizaiton) ในองคการ ระเบียบ กฎเกณฑ มีแบบแผนมากเกินไปอาจเปนอุปสรรคตอ
ความมีประสิทธิผลได การจัดองคการที่ยืดหยุนมีแบบแผนนอยอาจทําใหองคการมีผลงานเพิ่ม
สูงขึ้น ขนาดขององคการ (organization size) ก็มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการเชนกัน ขนาด
ขององคการที่เพิ่มข้ึนมีความสัมพันธในทางบวกกับประสิทธิภาพการทํางาน แตอาจทําใหความ
ผูกพันที่มีตอองคการลดลงเชนเดียวกันกับขนาดของกลุมทํางาน (work unit size) ถามีขนาดกลุม
งานเล็กแตใหโอกาสสรางความสัมพันธคุนเคยผูปฏิบัติจะมีความพึงพอใจในการทํางานได
มากกวา กลุมทํางานขนาดใหญที่มีแตความเปนแบบแผน48 สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ ใหแนวคิดวา 
องคการสวนใหญใชทฤษฎี ประเพณีนิยม (classical organization theory) ในการสรางโครงสราง
ขององคการเหมาะสมยอมทําใหเกิดความราบรื่นในการทํางาน และการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
แตอยางไรก็ตามการบริหารงานที่ดีนั้นยอมตองมีองคประกอบที่ดี และแนนอน เชน มีการแบง
อํานาจหนาที่ของแตละหนวยงาน หรือแสดงตําแหนงตางๆ ที่เชื่อมโยงกันทั้งแนวตั้งและแนวนอน
ทฤษฎีประเพณีนิยมจัดโครงสรางโดยถือหลัก วาลักษณะงานใดที่คลายกันจะอยูในกลุมเดียวกัน
เปนกรมเปนกองหรือแผนกเดียวกันเพื่อจะไดรับทราบรวมกันวาจะรับผิดชอบเร่ืองอะไร จะกําหนด
สายงานบังคับบัญชา การสื่อสารตามสายงาน เอกภาพในการบังคับบัญชา ขอบเขตของการบังคับ
บัญชา การแบงงานตามความรูความสามารถ การแบงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบและการ
งานประสานงาน การจัดสวนประกอบขององคการแตละสวนใหเหมาะสมยอมกอใหเกิด 
ความสัมพันธเปนอยางยิ่ง 
 ระบบองคการ 
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทเปนองคการหนึ่งในระบบ
สังคมมีลักษณะเปนองคการระบบเปด (open systems) ที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยาง

                                                 
           46 Steer, Organizational Effectiveness : A Behavioral Vies ,5. 
           47 Lbid., 65. 
           48 ภรณี มหานนท, การประเมินประสิทธิผลขององคการ (กรุงเทพฯ : O.S. Printing 

House, 2529), 80-81. 
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ตอเนื่อง การดําเนินการในสวนงานตางๆ สามารถจัดในรูปแบบเชิงระบบ แคทซและคาหน (Katz 
and Kahn) กลาวถึงทฤษฎีเชิงระบบ (systems theory) วาองคการที่เปนระบบเปดจะประกอบไป
ดวยระบบยอยๆ ภายในองคการที่มีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมภายนอก โดยระบบจะยอมรับ
ปจจัยการนําเขา (input)49 สอดคลองกับที่ดันแฮมและเพียรส (Dunham and Pierce) ที่ไดกลาวไว
วา “ระบบ” เปนหนึ่งในสาระสําคัญและแนวความคิดที่เปนคุณประโยชนในการสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับองคการระบบ หมายถึงกลุมของความสัมพันธขององคประกอบที่ทําหนาที่เสมือนเปน
หนวยที่มีเปาหมายเฉพาะ50 ทฤษฎีเชิงระบบ (systems theory) เปนการนําเสนอภาพขององคการ
ตองศึกษาทั้งหมดนําไปสูการพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางสวนตางๆ ขององคการกับ
ส่ิงแวดลอมภายนอก51 ลูเนนเบิรกและออนสไตน (Lunenberg and Ornstein) กลาวถึงทฤษฎี
ระบบขององคการขั้นพื้นฐานวาจะประกอบไปดวย 5 สวน ไดแก 1) ปจจัยนําเขา (input) ไดแก 
บุคลากร งบประมาณ นโยบายหนวยเหนือ โครงสรางตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ วัสดุ 
อุปกรณ ทฤษฎีและการเรียนรู 2) กระบวนการเปลี่ยนสภาพ (transformation process) เปน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงปจจัยนําเขาตางๆ ใหเปนผลผลิต ไดแก กระบวนการบริหาร เชน การ
วางแผน การจัดองคการ แรงจูงใจ ภาวะผูนํา การตัดสินใจ การสื่อสาร การเปลี่ยนแปลง 
วัฒนธรรมองคการกระบวนการเรียนรู การทําใหนักเรียนกลายเปนบุคคลแหงการเรียนรูมี
ความสามารถในการชวยเหลือสังคม การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาองคการ 3) ผลผลิต (outputs) 
เปนผลิตผลหรือการบริการที่มีประสิทธิผลขององคการแบงเปน ความสําเร็จของนักเรียน 
ความกาวหนาของนักเรียน การออกกลางคัน การขาดเรียน ความกาวหนาบุคลากร การลาออก การ
ขาดงาน ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับบุคลากร ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ความรูสึกที่
นักเรียนมีตอโรงเรียน และความพึงพอใจของบุคลากร 4) ปจจัยแวดลอมภายนอก (external 
environment) ส่ิงแวดลอม เปนสภาพสังคมรอบๆ องคการ เชน การเมืองการปกครอง สภาพ

                                                 
               49 Katz and Kahn, The Social Psychology of Organizations, 20. 
              50 Ranall B. Dunham and Jon L. Piece, Management (Glenview, lL : Scott, 

Foresman, 1989) ,151, quoted in Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational 
Administration : Concept and Practice (California : A Division of Wadsworth, lnc., 1991) ,18. 

              51 Peter P. Schoderbec, Charies G. Schoderbec and Asterios G. Kefalas, 
Management Systems : Conceptual Considerations, 3rt ed. (Plano, TX : Business Publications, 
1985) ,21, quoted in Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration : 
Concept and Pratice (California : A Division of Wadsworth, lnc., 1991), 18. 
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เศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอองคการเปนสิ่งที่มีปฏิกิริยากับผลผลิตและกลายเปนขอมูลยอนกลับ
สําหรับระบบ 5) ขอมูลยอนกลับ (feedback) เปนขอมูลที่มีผลกระทบตอผลผลิตและกระบวนการที่
ทําใหกระบวนการหรือผลผลิตเกิดการเปลี่ยนแปลง ขอมูลยอนกลับนี้จะทําใหการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนมีความสมบูรณอีกทั้งยังเปนขอมูลใหผูบริหารใชสําหรับการวางแผนตอไป52  
 
องคประกอบของระบบ 
 ระบบ ประกอบดวยสวนที่สําคัญ 3 สวน คือ ส่ิงที่ปอนเขาไป หรือปจจัยนําเขา (input) 
กระบวนการ (process) และผลงาน (output) หรือผลผลิต (product) ซึ่งทั้งสามองคประกอบนี้ จะ
มีความสัมพันธซึ่งกันและกันจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมิไดและจะทํางานรวมกันเปนวัฏจักร เมื่อสวนใด
สวนหนึ่งมีปญหาหรือไมทํางานสวนอื่นก็จะหยุดชะงักไปดวย นอกจากนี้ ระบบยังมีความสัมพันธ
กับสภาพแวดลอมอยางใกลชิดชนิดที่อาจกลาวไดวา  ระบบจะได รับขอมูลนําเขาจาก
สภาพแวดลอมและระบบจะสรางหรือผลิตผลงานใหกับสภาพแวดลอมเชนเดียวกัน53 
 ปจจัยนําเขา (input) หมายถึง ปจจัยหรือองคประกอบแรกที่จะนําไปสูการดําเนินงาน 
ของระบบ โดยรวมไปถึงสภาพแวดลอมตางๆ อันเปนที่ตองการของระบบนั้นดวย ในระบบ
การศึกษาตัวปอนเขาไป ไดแก นักเรียน สภาพแวดลอมของนักเรียน โรงเรียน สมุด ดินสอ และอืน่ๆ 
เปนตน  
 กระบวนการ (process) เปนองคประกอบที่สองของระบบ หมายถึง วิธีการตางๆ ที่จะ
นําไปสูผลงานหรือผลผลิตของระบบ และในระบบการศึกษาไดแก วิธีการสอนตางๆ เปนตน 
 ผลงาน (output) หรือ ผลิตผล (product) ซึ่งเปนองคประกอบสุดทายของระบบ 
หมายถึง ความสําเร็จในลักษณะตางๆ ที่มีประสิทธิภาพ ในระบบการศึกษา ไดแก นักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในลักษณะตางๆ หรือนักเรียนที่มีความรู ความสามารถที่จะดํารงชีวิตใน
สังคมได 
 
 
 

                                                 
            52 Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration : 

Concept and Practice (California : A Division of Wadsworth, lnc., 1991) ,18. 
           53 Philip C. Semprevivo, System Analysis : Definition, Process and Design 

(Chicogo, lllinois : Science Research Associates, 1976), 2. 
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ขอมูลยอนกลบั (FEEDBACK) 

สภาพแวดลอม (ENVIRONMENT) 
 

 
แผนภูมิที่ 7 องคประกอบและวัฏจักรของระบบ 
 
กระบวนการวิเคราะหระบบ 
 การวิเคราะหระบบเปนกระบวนการศึกษาถึงขอบขายการปฏิสัมพันธระหวาง             
สวนประกอบหรือหนวยงานตางๆ ภายในองคการ กระบวนการวิเคราะหระบบประกอบดวย 
กิจกรรมดังตอไปนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 การกําหนดเปาหมาย (problem definition) 
 ข้ันตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล (data collection and analysis)  
 ข้ันตอนที่ 3 การวิเคราะหระบบทางเลือก (analysis of systems alternatives) 
 ข้ันตอนที่ 4 การกําหนดความเปนไปได (determination of feasibility)  
 ข้ันตอนที่ 5 การพัฒนาเคาโครงละเอียดของระบบ (development of the systems 
proposal)  
 ข้ันตอนที่ 6 การพัฒนาระบบนํารองหรือระบบตนแบบ (development of the 
systems proposal) 
 ข้ันตอนที่ 7 การออกแบบระบบ (systems design)  
 ข้ันตอนที่ 8 การพัฒนาโครงการ (program development) 
 ข้ันตอนที่ 9 การใชระบบ (systems implementation) 
 ข้ันตอนที่ 10 การติดตามประเมินผลระบบ (systems follow-up)54 

                                                 
              54 ประชุม  รอดประเสริฐ, นโยบายและการวางแผน : หลักการและทฤษฎี (กรุงเทพ ฯ : เนติ

กุลการพิมพ, 2535), 73-77. 

ส่ิงที่ปอนเขาไป 
(INPUT) 

กระบวนการ 
(PROCESS) 

ผลงาน 
(OUTPUT) 
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 สรุป ระบบการปฏิบัติงานขององคการนั้นจะประกอบไปดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ 
ส่ิงที่ปอนเขา (input) กระบวนการ (process) และผลงาน (output) โดยแตละสวนจะตองมี
ความสัมพันธและผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายขององคการ 
 

บรรยากาศองคการ 
 

 สําหรับ แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ (organization climate) นั้น นักวิชาการ 
ไดกําหนดคําที่ใชเรียกแตกตางกันไป ไดแก บรรยากาศทางจิตวิทยา (psychological climate), 
วัฒนธรรมองคการ (organizational culture) บุคลิกภาพองคการ (organizational climate)55 
ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ใหความหมายของบรรยากาศองคการ56 สําหรับเซอรจิโอ
แวนนนี (Sergiovanni) ใหความหมายของบรรยากาศองคการคลายกัน แตเนนถึงเฉพาะ
บรรยากาศองคการในสถานศึกษา โดยกลาววาบรรยากาศองคการในสถานศึกษาเปนลักษณะที่
บอกถึงโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งแตกตางจากโรงเรียนอื่นๆ และมีผลตอพฤติกรรมของ
ครูและนักเรียนหรืออาจจะหมายถึงวา ความรูสึกของครูและนักเรียนที่มีตอโรงเรียน57  
 จะเห็นไดวาความหมายของบรรยากาศในลักษณะหนึ่งที่คลายคลึงกัน กลาวคือ จะเนน
ถึงสิ่งแวดลอมภายในองคการและลักษณะของความรูสึก หรือการรับรูของบุคคลภายในองคการ 
 
ความสําคัญของบรรยากาศองคการ 
 การปรับปรุงประสิทธิภาพขององคการตองอาศัยสิ่งสําคัญประการหนึ่ง ซึ่งเปน
พื้นฐานของการปรับปรุง คือ บรรยากาศในองคการ บรรยากาศองคการเปนเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพที่
มองเห็นของแตละบุคคลซึ่งเขาใจถึงสิ่งตางๆ ภายในองคการที่เปนอยู สเตียร (Steers) กลาววา 
ลักษณะของสภาพแวดลอมภายในองคการ (internal environment) ซึ่งหมายถึง บรรยากาศ
องคการนั้นมีผลกระทบตอทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางาน58 และมีบทบาทตอประสิทธิผลของ
                                                 

             55 James L. Gibson, John M. lvanevich, and James H. Donnelly, Organizations : 
Structure, Process. Behavior (Dallas, Texas : Business Publication lnc., 1973), 313. 

            56 Hoy and Miskel, Educational Administration : Theory, Research and Practice, 
144. 

           57 Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Starratt, Supervision : Human Perspectives 
(New York: McGraw-Hill, 1983), 56. 

        58 Steers, Organizational Effectiveness : A Behavioral View, 100. 
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องคการ59 สวนกิบสัน (Gibson) ไดจําลองแบบบรรยากาศองคการวา มีอิทธิพลเหนือบุคคลและ
กลุมบุคคล ซึ่งมีผลตอการปฏิบัติงานขององคการทั้งหมด ดังนั้นบรรยากาศแตกตางกันยอมทําให
ประสิทธิผลแตกตางกันไปดวย ทั้งนี้เพราะบรรยากาศที่แตกตางกันยอมมีอิทธิพลตอการสราง
ความพึงพอใจใหบุคคลในองคการไดแตกตางกัน และเมื่อตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งขององคการมีการ
เปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนตัวแปรดานพฤติกรรม, โครงสราง หรือกระบวนการ บรรยากาศองคการ
ก็จะกระทบกระเทือนอาจมีผลในเชิงบวกหรือในเชิงลบตอบรรยากาศซึ่งจะเกี่ยวโยงไปหรือมีอิทธิ
ผลตอการปฏิบัติงานคือประสิทธิผลขององคการดวยเชนกัน60 นอกจากนี้สเตียร (Steer) กลาวถึง
ความสําคัญของบรรยากาศองคการวา ถาบรรยากาศองคการสอดคลองกับความตองการของ
บุคคล เชน มุงที่บุคคลและการบรรลุเปาหมายแลว ก็คาดวาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ที่มีทิศทาง
ไปสูเปาหมายก็คงจะมีมาก แตในทางตรงขามหากบรรยากาศมีลักษณะตอตานหรือตรงขามกับ
เปาหมายสวนตัว ความตองการและสิ่งจูงใจของบุคคลแลว ก็อาจจะคาดไดวาทั้งพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานและความพึงพอใจก็คงลดนอยลง61 ทําใหเกิดความแตกตางกันของบุคคลสองประเด็น
ดวยกันคือ 1) ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) 2) ผลการปฏิบัติงาน (job performance)62 

นอกจากนี้กิบสัน (Gibson) ยังไดกลาวถึงความสําคัญของบรรยากาศองคการวาเปนสิ่งที่เชื่อมโยง
ระหวางองคประกอบดานระบบองคการ และองคประกอบดานความมีประสิทธิภาพ63 บุคคลใน
องคการรูสึกวาบรรยากาศองคการเกิดมาจากองคประกอบตางๆ ดวยกัน บางอยางมาจาก
โครงสรางองคการ บางอยางมาจากยุทธวิธีการจูงใจภายในองคการ ในขณะที่มีองคประกอบอื่นๆ 
มาจากพฤติกรรมกลุมบุคคล แสดงใหเห็นวาองคประกอบดานระบบองคการและดานพฤติกรรม
กลุมบุคคล มีปฏิสัมพันธกันและกอใหเกิดบรรยากาศองคการขึ้น ซึ่งจะนําไปสูปรากฏการณทาง
พฤติกรรมตางๆ ไดแก กิจกรรมการมีปฏิสัมพันธกัน ความรูสึกทางดานจิตใจปรากฏการณทาง
พฤติกรรมตางๆ เหลานี้ จะกอใหเกิดสิ่งที่ติดตามมา จะกอใหเกิดสิ่งที่ติดตามมา ซึ่งแตกตางกัน 
เชน การผลิต ความพึงพอใจ การขาดงาน และการเปลี่ยนงาน64 
 

                                                 
       59 ภรณี  กรีติบุตร, การประเมินประสทิธิผลขององคการ, 27. 
       60 lbid., 108-110. 
       61 ภรณี  กรีติบุตร, Organizations : Structure. Process, Behavior, 526 
       62 lbid., 108-110. 
      63 Gibson, Organizations : Structure, Process, Behavior, 328-329. 
             64 lbid. 
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 วิวัฒนาการ แนวความคิด และทฤษฎีบรรยากาศองคการ 
 การศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศ เร่ิมปรากฏเปนรูปรางในป พ.ศ.2473 โดยเลวิน 
(Lewin) ซึ่งเรียกชื่อบรรยากาศองคการวา บรรยากาศทางจิตวิทยา (psychological climate) ทั้งนี้
เพื่อศึกษาและอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลกับแรงกระตุน
จากส่ิงแวดลอม เลวิน (Lewin) กลาววา การที่จะอธิบาย จิตวิทยา ใหเจาะจงไดนั้น ตองคํานึงถึง
เปาหมาย แรงกระตุน ความตองการ ความสัมพันธทางสังคม ซึ่งเหมือนกับลักษณะของ
บรรยากาศ (เชน ความเปนมิตร ความขัดแยง หรือความเปนปฏิปกษกัน) ส่ิงเหลานี้เปนสวนสําคัญ
ทางจิตวิทยา คลายบรรยากาศทางจิตวิทยาเปนความจริงและขอเท็จจริงที่สามารถอธิบายและ
พิสูจนไดดวยหลักทางวิทยาศาสตร65 ซึ่งตอมา ไลเคิรท (Likert) ไดทําการคนควาวิจัยและสราง
ทฤษฎีระหวางประสิทธิภาพ ในระยะแรกจะเปนมโนทัศนในการดําเนินการเฉพาะในองคการธุรกิจ
ก็ตาม แตสามารถนํามาประยุกตใชประโยชนกับองคการประเภทอื่นๆ เชน โรงเรียนได66 
 ไลเคิรท (Likert) ไดสรางแกนตอเนื่องของระบบองคการตามลักษณะความสมัพนัธ
ระหวางผูบงัคบับัญชา (ผูบริหาร) และผูใตบังคับบัญชา (ผูรวมงาน) แบงความแตกตางของระบบ
การบริหาร ซึ่งทาํใหเกิดบรรยากาศองคการได 4 ประเภท คือ บรรยากาศแบบเผด็จการ 
บรรยากาศแบบบูรณาธิปไตย บรรยากาศแบบปรึกษา และบรรยากาศแบบมีสวนรวม บรรยากาศ
องคการแบบตางๆ นี้ ตัง้อยูบนพืน้ฐานการบริหาร 8 ประการ คอื 1) กระบวนการภาวะผูนํา 
(leadership) หมายถงึ พฤติกรรมเปนผูนําของผูบริหาร วาเปนไปในทางสงเสริมการปฏิบัติงาน
ของบุคคลในองคการมากนอยเพียงใด 2) การจูงใจ (motivation) คือ ลักษณะของการใชส่ิงจงูใจ
หรือวิธีการกระตุนแบบตางๆ 3) การติดตอส่ือสาร (communication) หมายถงึ การติดตอส่ือสารเพื่อ
เผยแพรขอมูลการปฏิบัติงานกับบุคลากรใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายองคการ 4) การ
ปฏิสัมพันธ (interaction) หมายถึงการรวมมือรวมใจปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ 5) การ
ตัดสินใจ (decision making) หมายถงึ ระดับของการตดัสินใจภายในองคการ ผูบริหารควรจะรวม
อํานาจ ในการตัดสินใจ หรือกระจายอาํนาจในการตัดสนิใจ ไปสูบุคคลอื่นในระดับตางๆกนั  
6) การกาํหนดเปาหมาย (goal setting) หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคคลในองคการไดมีสวนรวม

                                                 
            65 Kurt Lewin, Field Theory in Social Science (New York : Harper and Brothers, 

1951), 241, quoted in George H. Litwin and Robert A. Stringer, Motivation and 
Organizational Climate (Boston : Harvard University, 1963), 36. 

            66 Rensis Likert, New Pattern of Management (New York : McGraw-Hill, 1961), 
4. 
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ในการกาํหนดเปาหมายของ การปฏิบัติงานหรือเปาหมายขององคการ 7) การควบคุมบังคับ
บัญชา (control) หมายถงึ ระดับอํานาจหนาที่ในองคการ ซึง่ผูบริหารควบคุม ตรวจตราการ
ปฏิบัติงานในหนาทีม่ากนอยเพียงใด 8) เปาหมายของผลการปฏบิัติงาน และการฝกอบรม 
(performance goals and training) หมายถงึ ระดับเปาหมายในการปฏิบัติงาน ซึง่ผูบริหาร
ตองการใหองคการบรรลุผลสําเร็จ67 จากพฤติกรรมของผูบริหารทัง้ 8 ดาน ซึง่เปนองคประกอบของ
บรรยากาศ ไลเคิรท (Liket) ไดแบงบรรยากาศขององคการออกเปน 4 แบบ คือ 
 1. บรรยากาศแบบเผด็จการ (exploitive authoritative) บรรยากาศในองคการระบบนี้
ผูบริหารมีความเชื่อมั่น มีความจริงใจ และมีความไววางใจตอผูใตบังคับบัญชาเพียงเล็กนอยหรือ
แทบไมมีเลย พฤติกรรมการสนับสนุนซึ่งกันและกันมีนอยมาก บุคคลในองคการมีแนวโนมที่จะถูก
ขมขู หรือการลงโทษทางวินัย การติดตอส่ือสารเริ่มจากเบื้องบนมาสูเบื้องลาง นโยบายกฎเกณฑ 
และการตัดสินใจถูกกําหนดโดยผูบริหาร แตอาจจะมีการรวมกันรับผิดชอบในการตัดสินใจไดเพียง
เล็กนอย และตองสอดคลองกับนโยบายที่ผูบริหารกําหนดไว การควบคุมบังคับบัญชาจะถูกรวมไว
ที่ผูบริหารระดับสูงเทานั้น ในบรรยากาศแบบเผด็จการนี้ทําใหเปาหมายในการปฏิบัติงานของ
บุคคลต่ํา 
 2. บรรยากาศแบบบูรณาธิปไตย (benevolent authoritative) เปนบรรยากาศองคการ
ที่ผูบริหารแสดงถึงทาทีไววางใจและมีความจริงใจตอบุคคลในองคการ มีวิธีการจูงใจดวยการให
รางวัลบาง แตบางครั้งก็มีการบังคับ มีการใหความชวยเหลือและความรวมมือกันในองคการ
ระหวางผูบริหารกับบุคลากร ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นและยอมใหมีการติดตอ ส่ือสารจาก
เบื้องลางไดบาง 
 3. บรรยากาศแบบปรึกษาหารือ (consultative climate) ผูบริหารจะมีพฤติกรรมให
การไววางใจและมีความจริงใจตอบุคลากรในองคการ มีการขอคําแนะนําและใหคําปรึกษา เพื่อ
กําหนดแนวทาง หรือใชในการตัดสินใจอยูเสมอ นอกจากจะเปนบรรยากาศที่ใหการยกยองและ
ปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการที่กําหนด ดังนั้น จึงมีการรวมมือรวมใจกันใน
องคการมีความขัดแยงเกิดขึ้นไดเปนครั้งคราว และอาจมีความพึงพอใจสูงพอสมควรเกี่ยวกับ
ความสําเร็จของตนเอง เปนบรรยากาศซึ่ง เซอรจิโอวานนี่ (Sergiovanni) กลาววา เหมาะในการให
คําปรึกษาดานการพัฒนาองคการในโรงเรียน กอใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายของโรงเรียน ตรงกบั
ความตองการและสนองตอบตอครู ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 

                                                 
          67 lbid., 17-25. 
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 4. บรรยากาศแบบมีสวนรวม (participative climate) ผูบริหารใหการสนับสนุน
ไววางใจและจริงใจตอบุคคลในองคการ สงเสริมใหมีการนําความคิดในเชิงสรางสรรค มีการจูงใจ
ในการทํางานดวยการใหรางวัล และมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ การติดตอส่ือสารไหลผาน
เครือขายแบบสองทาง มีการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันอยางแนนแฟน อบอุน ฉันทมิตร มีการ
ทํางานเปนทีม ใหความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานตาม
เปาหมายขององคการสูงมาก68 
 
 
5.แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับการจูงใจ 
 การบริหารงานในโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จนั้น ผูบริหารโรงเรียนสามารถนําปจจัย
ตางๆ ที่จะสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนเกิดความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานใหประสบ
ความสําเร็จตามที่กําหนดไว นอกจากนี้ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีความคิดริเร่ิมในการวางแผน
จัดการบริหารภายในองคการอยางหลากหลาย ตลอดทั้งแสวงหาปจจัยแวดลอมตางๆ ที่จะทําให
โรงเรียนไดพัฒนาตามเปาหมายของโรงเรียน ภาระหนาที่สําคัญก็คือ พยายามชักชวน โนมนาว
จิตใจใหผูอยูใตบังคับบัญชาทุกคนเต็มใจ และรวมมือรวมใจที่จะปฏิบัติหนาที่ จึงจะทําใหงานตางๆ 
ในโรงเรียนประสบผลสําเร็จ 
 ความหมายของการจูงใจ 
 การจูงใจ หมายถึง การกระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ผูจูงใจตองการ
โดยใชความตองการของมนุษยเปนสื่อ โดยมี หลักการในการจูงใจ คือ ตองพยายามคนหาความ
ตองการที่แทจริงของบุคลากรในองคการ เนนวิธีการทางบวกมากกวาทางลบ ยึดมั่นในความ
ยุติธรรม ใครทําดีตองไดด6ี9 วรูม (Vroom) ใหแนวคิดวาการจูงใจเปนผลที่บุคคลมีความตองการตอ
ส่ิงใดสิ่งหนึ่งเปนการคาดคะเนตอความนาจะเปนของการกระทําที่จะนําไปสูส่ิงนั้น ประกอบดวย 
ความพอใจ (valence) ความคาดหมาย (expectancy) และผลลัพธ (outcomes)70 การจูงใจเปน

                                                 
68 Rensis Liket, The Human Organization : Its Management and Value (New York : 

McGraw - Hill, 1967), 76. 
              69 วรางคณา  รักษสุจิตรัตน, องคการและการจัดการ [Online], accessed 5 April 

2003. Avaliable from htpp://www.pibul1.rip.ac.th/org1/or01.htm 

             70 Vroom, Work and Motivation, 99. 
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กระบวนที่เกิดขึ้นแกบุคคลในการใชความพยายาม (Effort) ผลักดันใหเกิดการกระทําอยางตอเนือ่ง 
(Persistence) มีแนวทาง (Direction) ที่แนนอน เพื่อไปสูเปาหมาย (Goal) ที่ตองการ71 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจ 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการทํางานมีหลายทฤษฎีจากการศึกษาพบวา 
ทฤษฎีการจูงใจ แบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ กลุมแรกเปนทฤษฎีการจูงใจที่มุงเนนปจจัยที่เปน
ความตองการของมนุษย ซึ่งเรียกอีกนัยหนึ่งวา ทฤษฎีเนื้อหาของการจูงใจ (Content theories of 
motivation) สวนกลุมหลังเปนทฤษฎีการจูงใจที่มุงเนนดานกระบวนการ (Process theories of 
motivation) ที่บงชี้รายละเอียดวา การจูงใจเกิดขึ้นไดอยางไร โดยจะแยกกลาวแตละกลุม ดังนี้ 
 ทฤษฎีการจูงใจที่เนนเรื่องความตองการ 
 ในที่นี้จะกลาวถึงทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวกับความตองการที่สําคัญเพียง 5 ทฤษฎี โดย
ทฤษฎีเหลานี้ ตางพยายามระบุประเภทความตองการของมนุษย และศึกษาวาเงื่อนไขอยางไรที่
ความตองการแตละประเภทจะกอใหเกิดการจูงใจขึ้นแกบุคคลเพื่อใหปฏิบัติงานไดบรรลุ           
เปาหมายความตองการทางกายก็ดี หรือทางจิตวิทยาก็ดี เปนสิ่งที่บุคคลสามารถตอบสนองไดโดย
ใชแรงจูงใจเฉพาะอยาง ดังรายละเอียดในแตละทฤษฎีความตองการ ดังนี้ 
 ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว 
 เปนทฤษฎีการจูงใจของมนุษย ซึ่งเสนอโดยนักจิตวิทยาชื่อ มาสโลว (Maslow) ได
เสนอทฤษฎีลําดับข้ันความตองการ (hierarchy of need theory) ซึ่งเปนทฤษฎีการจูงใจที่ไดรับ
การยอมรับอยางกวางขวาง ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนสมุติฐานที่วามนุษยมีความตองการอยูเสมอไมมีที่
ส้ินสุด ความตองการมีลําดับข้ันตามความสําคัญ ซึ่งมีข้ันของความตองการของมนุษยจากขั้นต่ํา
ถึงขั้นสูงรวม 5 ระดับ ไดแก 
 1. ความตองการดานรางกาย (physiological needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐาน
และจําเปนที่สุดสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย เปนความตองการที่จะตองไดรับการตอบสนอง
กอนความตองการอื่นๆ ไดแก อาหาร น้ํา ที่อยูอาศัย เปนตน 
 2. ความตองการความปลอดภัย (safety needs) เมื่อความตองการดานรางกายไดรับ
การตอบสนอง มนุษยก็จะเกิดความตองการความปลอดภัย เปนความรูสึกที่ตองการความมั่นคง 
การไดรับความคุมครอง การไดอยูในสังคมที่เปนระเบียบ มีกฎหมายที่จะชวยคุมครองใหพน
อันตรายตางๆ 

                                                 
             71 E-Books พฤติกรรมองคการ[Online], accessed 5 April 2003. Avaliable from 

http://suthep.rice.ac.th/chapter4.doc 
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 3. ความตองการดานสังคม (social needs) เปนความตองการที่มิตรสัมพันธกับ
บุคคลทั่วๆ ไป ตองการใหสังคมยอมรับตนเขาเปนสมาชิก ไดมีสวนรวมในสังคม 
 4. ความตองการภาคภูมิใจในตนเอง (esteem needs) เปนความตองการยกยอง
เคารพนับถือจากคนในสังคม รวมถึงความเชื่อในตนเอง ความสําเร็จ ความสามารถ ความเปน
อิสระและเสรีภาพ 
 5. ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิตหรือความนึกคิด (the needs for self-
actualization) มนุษยจะเกิดความตองการอยากจะเปนในสิ่งที่ตนอยากเปนอยางสูงสุด72 
 จากทฤษฎีของมาสโลว (Maslow) ปจจัยที่เปนความตองการระดับลาง เชน ความ
ตองการทางรางกายก็ดี หรือดานความมั่นคงปลอดภัยก็ดี เปนความตองการที่มาจากสิ่งจูงใจ
ภายนอก (Extrinsic motivation) ในขณะที่ความตองการระดับสูง เชน ความตองการไดรับการยก
ยองนับถือ หรือความตองการความสําเร็จดังใจปรารถนาก็ดี มีลักษณะเปนสิ่งจูงใจจากภายใน 
(intrinsic motivation) มาสโลว (Maslow) เชื่อวา มนุษยจะตองไดรับการตอบสนองขั้นพื้นฐาน คือ 
ความตองการทางรางกายกอน จึงจะเกิด แรงจูงใจในระดับสูงขึ้นตอไป คือดานความมั่นคง
ปลอดภัย และความตองการทางสังคมตามลําดับ เมื่อไรก็ตามที่ความตองการเหลานี้ยังไมไดรับ
การตอบสนอง ก็จะเปนพลังที่สงผลกระทบตอความคิดและพฤติกรรมของบุคคลนั้น แตถาความ
ตองการระดับใดไดรับการตอบสนองแลว ความตองการระดับนั้นจะไมเปนแรงจูงใจอีก โดยผูนั้น
จะแสวงหาความตองการระดับที่สูงขึ้นตอไป ทั้งนี้ ยกเวนความตองการขั้นสูงสุด คือ ความตองการ
ความสําเร็จดังใจปรารถนา แมวาบุคคลจะไดรับการตอบสนองความตองการขั้นนี้แลวก็ตาม และ
ผลวิจัยชี้วา มนุษยแตละคนมีระดับความตองการที่เปนแรงจูงใจสามารถตอบสนองความตองการ
ในระดับสูง จากการทํางาน 
 ทฤษฎีอีอารจีของแอลเดอเฟอร 
 แอลเดอเฟอร (Alderfer) ไดเสนอทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวกับความตองการเรียกวา 
ทฤษฎี อีอารจี (ERG) ซึ่งคลายกับทฤษฎีของมาสโลว แตจัดระดับความตองการใหมใหเหลือเพียง 
3 ระดับ ซึ่งแทนดวยอักษรยอยดังนี้ 
 1. ความตองการเพื่อการคงอยู (E = Existence Needs) ซึ่งเปนความตองการ
ตอบสนองดวยปจจัยทางวัตถุ จึงมีความคลายกับความตองการระดับที่ 1 และ 2 ของมาสโลว ที่

                                                 
              72 Abraham H. Maslow, Motivation and Personality, 2 nd ed. (New York : 

Harper & Row Publishers, 1970), 35-46. 
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เปนความตองการทางรางกายกับความตองการความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งการตองตอบสนองดวย
เงื่อนไขที่เปน วัตถุ เชน อาหาร ที่อยูอาศัย เงินคาจาง และความปลอดภัยในการทํางาน 
 2. ความตองการดานความสัมพันธ (R=Relatedness Needs) ซึ่งเปนความตองการ
ที่สามารถตอบสนองไดดวยการสื่อสารอยางเปดเผยและการไดแลกเปลี่ยนความคิดและความรูสึก
กับสมาชิกคนอื่นในองคการ จึงเปนระดับความตองการที่ใกลเคียงกับความตองการเปนสมาชิก
ของสังคม และบางสวนของขั้นความตองการไดรับการยกยองนับถือ 
 3. ความตองการดานความงอกงาม (G=Growth Needs) เปนความตองการสวน
บุคคล ในการไดใชความรูความสามารถและทักษะของตนเพื่อทํางานอยางเต็มศักยภาพที่มีอยู
รวมทั้งไดมีโอกาสใชความสามารถในการสรางสรรคส่ิงใหมไดอยางเต็มที่ ความตองการดานความ
งอกงามตามทฤษฎีนี้ จึงสอดคลองกับทฤษฎีของมาสโลวในประเด็นที่เกี่ยวกับความตองการ
ความสําเร็จดังใจปรารถนากับบางสวนของความตองการไดรับการยกยองนับถือในแงการไดรับ
ความสําเร็จ (Achievement) และไดรับผิดชอบ (Responsibility)  
 โดยสรุปทฤษฎีอีอารจี ตั้งอยูบนสมมติฐานดานการจูงใจที่สําคัญอยู 2 ประการ ไดแก     
1) ถาความตองการที่อยูลําดับลางสามารถตอบสนองไดมากเพียงไร ยิ่งทําใหเกิดความตองการที่
อยูในลําดับสูงเพิ่มมากขึ้นเพียงนั้น 2) ถาความตองการที่อยูลําดับสูงไดรับการตอบสนองนอย
เพียงไรยิ่งทําใหเกิดความตองการที่อยูในลําดับลางเพิ่มมากขึ้นเพียงนั้น 
 ในทฤษฎีอีอารจี ถือความตองการระดับลางสุดคือ ความตองการเพื่อการคงอยู เปน
ส่ิงจูงใจภายนอก สวนความตองการระดับสูงกวา คือ ความตองการดานความสัมพันธและความ
ตองการดานความงอกงาม ถือเปนสิ่งจูงใจภายใน ทั้งนี้แอลเดอเฟอรเชื่อวา ความตองการทั้งสาม
ระดับดังกลาวสามารถเกิดขึ้นพรอมกันก็ได ดวยเหตุนี้การใหบุคคลตอบสนองความตองการดาน
ความงอกงามดวย การกระตุน หรือมอบหมายงานที่ทาทายใหทํานั้น เปนเรื่องที่เปนไปได แมวา
บุคคลผูนั้นยังมิไดรับการตอบสนอง ความตองการเพื่อการคงอยูก็ตาม ในทํานองเดียวกัน บางครั้ง
ปจจัยจูงใจภายนอกสามารถที่จะทดแทนปจจัยจูงใจภายในได73 
 
 
 

                                                 
              73 Clayton P. Alderfer, “A New Theory of Human Needs,” in Organizational 

Behavior and Human Performance, 4 (1969):56, quoted in Richard M. Steers and Lyman 
W. Porter, Motivation and Work Behavior (New York : McGraw-Hill Book Co., 1979), 33. 
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 ทฤษฎีความตองการของแมคเคลลแลนด 
 แมคเคล็ลแลนด (McClelland) นักจิตวิทยาชื่อดังไดใชเวลานับสิบปเพื่อศึกษา
โครงสรางความตองการของมนุษยที่เกี่ยวกับเร่ืองการจูงใจ ตามทฤษฎีของแมคเคล็ลแลนด ถือวา
ความตองการ (need) สะทอนมาจากคุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่บุคคลนั้นเคยมีประสบการณ
จากการเลี้ยงดูมาตั้งแตเยาววัย ทฤษฎีนี้ตางจากทฤษฎีของมาสโลว และแอดเดอเฟอรตรงที่ไมเนน
ความตองการในลักษณะตามลําดับข้ัน แตเชื่อวาพฤติกรรมแตละอยางเปนผลสืบเนื่องมาจาก
ความตองการ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ภายใตสถานการณหนึ่งก็จะมีความตองการอยางหนึ่ง ซึ่ง
สงผลใหเกิดแรงจูงใจในกรณีเฉพาะสําหรับบุคคลนั้น แมคเคล็ลแลนดไดเสนอความตองการ        
3 ประเภทที่เกี่ยวกับพฤติกรรมองคการ ไดแก ความตองการความสําเร็จ ความตองการความรัก
ใครผูกพันและความตองการอํานาจ 
 3.1 ความตองการความสําเร็จ (need for Achievement : nAch) ผูที่มีความ
ตองการความสําเร็จสูง (nAch person) จะมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเลือกทํางานที่มี
ลักษณะ  ทาทายใหบังเกิดผลดี เปนบุคคลที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัว ดังนี้ 
 3.1.1 ชอบสถานที่ทําใหตนมีโอกาสไดรับผิดชอบตอผลงานที่ออกมาโดยตรง จึงไม
ชอบงานที่สถานการณเอื้อใหเกิดความสําเร็จไดโดยบังเอิญ เพราะถือวาทําใหตนพลาดโอกาสที่จะ
เรียนรูตอการสรางความสําเร็จดวยตนเอง 
 3.1.2 ชอบต้ังเปาหมายการทํางานในระดับที่ยากปานกลาง มีความเสี่ยงแตอยูในวิสัย 
คาดวาจะสําเร็จได ทั้งนี้เพราะเห็นวาความสําเร็จที่มาจากเปาหมายงายๆ ไมมีประโยชนอะไร 
ขณะเดียวกันถากําหนดเปาหมายยากเกินไปก็อาจพบความสําเร็จไดนอยมาก ความเสี่ยงตอ
ความสําเร็จจึงเปนเครื่องจูงใจสําหรับผูมีความตองการความสําเร็จสูง (nAch person) 
 3.1.3 ตองการไดขอมูลปอนกลับจากการทํางานของตน ทั้งนี้เพราะตองการใชขอมูล
ปอนกลับที่ไดเพื่อการปรับปรุงกลยุทธที่จะใหบรรลุเปาหมายเพื่อประกันความสําเร็จในคราวตอไป
รวมทั้งเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จอีกดวย 
 3.2 ความตองการความรักใครผูกพัน (Need for Affiliation : nAff) ผูมีความ
ตองการดานความรักใครผูกพันสูง (nAff person) เปนผูที่มีความปรารถนาอยางแรงกลาในการ
สรางและรักษามิตรภาพ ยึดมั่นตอความสัมพันธระหวางบุคคล กลาวคือ เปนคนที่รักใครผูกพันตอ
ผูอ่ืนและตองการไดผลตอบแทนทํานองเดียวกันจากผูอ่ืน เปนผูมีความสามารถพิเศษในการสราง
เครือขายกับผู อ่ืนไดอยางรวดเร็ว เกงในการสื่อสารดวยรูปแบบวิธีการตางๆ เปนคนที่ชอบ
หลีกเลี่ยงความขัดแยงและแขงขันกับผูอ่ืน ตามทฤษฎีนี้จึงตรงกับผูมีความตองการเปนสมาชิกของ
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สังคม (Belonging needs) และผูมีความตองการดานความสัมพันธ (Relatedness needs) ของ
ทฤษฎีมาสโลว และทฤษฎีอีอารจีตามลําดับ 
 3.3 ความตองการมีอํานาจ (Need for Power : nPow) ผูที่ตองการมีอํานาจสูง 
(nPow person) มีความปรารถนาแรงกลาที่จะมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน ตองการสรางผลกระทบหรือ
สรางความประทับใจตอคนอ่ืน ผูที่ตองการมีอํานาจสูงจะพยายามสรางสถานการณหรือสภาวะ
แวดลอมทางสังคมขึ้น เพื่อใหตนสามารถใชอิทธิพลควบคุมกํากับผูอ่ืน อยางไรก็ตาม ความ
ตองการมีอํานาจสูงตามทฤษฎี คอนขางใกลเคียงกับความตองการไดทําดังใจปรารถนา (Self-
actualization) ตามทฤษฎีมาสโลวมากที่สุด 
 
 ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก 
  ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบอรก ซึ่งเปนทฤษฎีจูงใจเชิงเนื้อหาทฤษฎีหนึ่งที่มาจาก
ผลงานวิจัยของ เฮอรซเบอรก (Herzberg) เพื่อศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับงาน
โดยเฉพาะปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ เฮอรเบอรก (Herzberg) ทําการเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางที่เปนนักบัญชีและวิศวกรในเขตเมืองพิสเบอรกของสหรัฐ จํานวนประมาณ 200 คน โดย
แนวทางการสัมภาษณนั้นเปนการขอรองใหผูถูกสัมภาษณคิดถึงชวงการทํางานที่ตนมีความรูสึกดี
เปนพิเศษ (Satisfied) และชวงที่รูสึกไมดีมากๆ ในการทํางาน (Dissatisfied) จากนั้นจึงนําคําตอบ
ที่ไดมาวิเคราะหตามหลักวิชาการ พบคําตอบที่นาฉงนใจวา ปจจัยที่ทําใหคนเกิดความพึงพอใจตอ
งาน เปนคนละปจจัยกับปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพอใจตองาน 
 ปจจัยที่ทําใหคนมีความรูสึกที่ดี หรือเกิดความพึงพอใจตองานนั้น พบวา สวนมากเปน
ประเด็นที่เกี่ยวกับตัวเนื้องานที่ทํา (Job content) สวนปจจัยที่ทําใหคนเกิดความรูสึกที่ไมดีหรือ
เกิดความไมพึงพอใจตองาน ปรากฏวา สวนใหญเปนประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพที่อยูลอมรอบงาน
นั้น เฮอรซเบอรก สรุปวา ปจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจในงานนั้นจะสัมพันธลักษณะในเนื้องาน 
โดยเฮอรซเบอรก เรียกปจจัยนี้วา ปจจัยจูงใจ (Motivators) ซึ่งประกอบดวย ประเด็นสําคัญคือ 
การไดมีความสําเร็จ (Achievement) การไดรับความยอมรับ (Recognition) ความกาวหนา 
(Advancement) ตัวงานเอง (Work itself) โอกาสเจริญเติบโตในตําแหนง (Possibility of growth) 
การไดรับผิดชอบ (Responsibility) สวนปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในงาน (Job 
dissatifiers) นั้นจะเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่อยูนอกเนื้องาน ซึ่งเฮอรซเบอรก เรียกปจจัยนี้วา
ปจจัยสุขอนามัย หรือปจจัยเพื่อการคงอยู (Maintenance factors) ซึ่งประกอบดวยประเด็นสําคัญ 
คือ สถานภาพ (Status) สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา (Relations with supervisors) 
สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน (Peer relations) สัมพันธภาพกับผูใตบังคับบัญชา (Relations with 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 71

subordinates) คุณภาพของการควบคุมบังคับบัญชา (Quality of supervision) ความมั่นคงใน
งาน (Job security) สภาพการทํางาน (Working condition) และคาจาง (Pay) เมื่อเอาประเด็น
ปจจัยจูงใจและปจจัยสุขอนามัยรวมกัน จึงเรียกวา ทฤษฎีสองปจจัย (Two-Factor Theory) 
ตารางที่ 5 แสดงปจจัยสุขอนามัยและปจจัยจูงใจตามทฤษฎีเฮอรซเบอรก 
 

ปจจัยสุขอนามัยหรือปจจัยเพื่อการคงอยู 
(ลักษณะนอกเนื้องาน ตัวจงูใจภายนอก) 

ปจจัยจูงใจ 
(ลักษณะในเนือ้งาน ตัวจงูใจภายใน) 

          สถานภาพ 
          นโยบายและการบริหารงานของบริษัท 
          คุณภาพการควบคุมบังคับบัญชา 
          สัมพันธภาพกับผูควบคุมบังคับบัญชา 
          สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน 
          สัมพันธภาพกับผูใตบังคับบัญชา 
          ความมั่นคงในงาน 
          สภาพการทํางาน 
          คาจาง 

          ความสําเร็จ 
          การไดรับการยอมรับ 
          ความกาวหนา 
          ตัวงานเอง 
          ความเปนไปไดที่จะเจริญเติบโต 
          ความรับผิดชอบ 

 
   เฮอรซเบอรก เชื่อวา ปจจัยสุขอนามัยเปนสภาพแวดลอมที่สําคัญยิ่งของงานที่จะรักษา
คนไวในองคการ ในลักษณะที่ทําใหเขาพอที่จะทํางานได กลาวคือ ถาปจจัยสุขอนามัยไมไดรับการ
ตอบสนองก็จะเปนสาเหตุใหบุคคลเกิดความไมพอใจในงาน แตถึงแมวาปจจัยสุขอนามัยจะไดรับ
การตอบสนองก็จะเปนเพียงการชวยปองกันมิใหเกิดความไมพึงพอใจในงานเทานั้น และแม
ผูบริหารจะพยายามลดสิ่งที่ทําใหบุคคลไมพอใจในการทํางานลงมาจนถึงระดับศูนยและพยายาม
ตอบสนองความตองการเกี่ยวกับปจจัยสุขอนามัยเพียงใดก็ตามก็เปนเพียงปองกันมิใหเกิดความ
ไมพึงพอใจขึ้นเทานั้น แตจะไมสามารถนําไปสูความพอใจในงาน ดังนั้นทฤษฎีเฮอรซเบอรก จึง
เสนอวาการใหบุคคลไดทํางานที่มีลักษณะที่ทาทายจึงจะเปนการจูงใจเขาใหทํางานอยางแทจริง 
    จากทฤษฎีแรงจูงใจทั้งหลายที่ไดกลาวมาแลว จะพบวามีเนื้อหาสาระสําคัญสวนใหญที่
คลายคลึงกัน จะแตกตางบางก็เพียงประเด็นปลีกยอยเทานั้น โดยแตละทฤษฎีก็ยังคงมีการ
ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมอยูตอไปไมจบส้ิน ดังนั้นในฐานะหัวหนางานที่มีประสิทธิผลจึงตองรูจักประยุกต
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ประเด็นการจูงใจที่ทุกทฤษฎีมีความเห็นสอดคลองกันนําไปใชกับผูใตบังคับบัญชาไดอยาง
เหมาะสม74 
      ทฤษฎีความคาดหมาย 
      วรูม (Vroom) อธิบายวาการจูงใจเปนผลของความมากนอยที่บุคคลมีความตองการ
ตอ ส่ิงใดสิ่งหนึ่งและการคาดคะเนของบุคคลนั้นตอความนาจะเปนของการกระทํางานที่จะนําไปสู
ส่ิงนั้น ดังนั้น รูปแบบของการจูงใจตามทฤษฎีนี้จึงประกอบดวยความพอใจ (valence) ความ
คาดหมาย (expectancy) ซึ่งจะเปนตัวที่ใหเกิดการจูงใจและผลลัพธ (outcomes)  
    ความพอใจ (valence) หมายถึง ความปรารถนาของบุคคลที่มีตอผลลัพธอยางหนึ่ง ซึ่ง
เกี่ยวพันกับผลลัพธอีกอยางหนึ่ง ความพอใจนี้จะแสดงออกถึงความมากนอยของความปรารถนา
ของบุคคลที่มีตอเปาหมาย โดยมีความพอใจจะเกิดขึ้นจากภายในตัวของบุคคลแตละคน ซึ่งถูก
กําหนดดวยประสบการณ ดังนั้น ความพอใจของแตละบุคคลจึงมีความแตกตางกัน 
   ความคาดหมาย (expectancy) หมายถึง ความเชื่ออยางแรงกลาวาการะทําที่แสดง
ออกมานั้นจะทําใหไดรับผลลัพธเปนกรณีพิเศษ แสดงใหเห็นถึงการคาดคะเนของผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับความนาจะเปนของการกระทําที่บรรลุผลลัพธอยางหนึ่งจะสามารถนําไปสูผลลัพธอีก
อยางหนึ่งได 
    ผลลัพธ (outcomes) เปนผลที่เกิดจากการกระทําที่ไดรับการกระตุนและจูงใจ ผลลัพธมี
อยู 2 ระดับ คือ ผลลัพธระดับที่หนึ่ง (primary outcomes) เปนผลลัพธที่เกิดจากผลการปฏิบัติงาน
และผลลัพธระดับที่สอง (secondary outcomes) เปนผลลัพธที่เกี่ยวพันกับผลลัพธระดับที่หนึ่ง 
กลาวคือ เปนผลลัพธที่ไดรับตามมาหลังจากที่ไดรับผลลัพธระดับที่หนึ่งแลว 
 
7.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
   ความพึงพอใจในการทํางาน 
   เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา มีปจจัยตางๆ มากมายที่จะเปนแรงกระตุนใหบุคลากรใน
หนวยงานไดปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จ และผลของงานที่ปรากฏออกมาเปนที่ยอมรับของคน    
ทุกคน ในหนวยงานนั้นๆ นั่นก็คือทําใหบุคลากรทุกคนเกิดความพึงพอใจในงานนั่นเอง เกี่ยวกับ
ความหมายของคําวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (job satisfaction) ไดมีนักวิชาการไดให
ความหมายไวหลายทัศนะ เชน โยเดอร (Yoder) ใหความเห็นวาความพึงพอใจในงานที่ทําและมี
ความพึงพอใจในงานที่ทํา เมื่องานนั้นใหผลประโยชนตอบแทนทั้งทางดานวัตถุและทางดานจิตใจ
                                                 

            74 Frederick Herzberg, The Motivation - Hygiene Concept and Problems of 
Manpower : Personnel Administration (Cleverland : World Publishing, 1964), 113-115. 
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และสามารถสนองความตองการของเขาได75 สวนวรูม (Vroom) กลาววาความพึงพอใจในการ
ทํางานคือทาทีหรือทัศนคติที่มีตองานและขวัญในการวงการอุตสาหกรรมสามประการนี้ มี
ความหมายอยางเดียวกัน ซึ่งหมายถึงประสิทธิผลในการทํางานของบุคคล ซึ่งตางก็มีบทบาทและ
หนาที่แตกตางกันออกไป การที่มีทัศนคติที่ดีตองานก็คือ มีความพึงพอใจในการทํางาน76 
สอดคลองกับความเห็นของบลัม (Blum) และเนเลอร (Nayler) กลาววา ความพึงพอใจในการ
ทํางานคือ ผลรวมของทัศนคติตางๆ ที่แสดงออกโดยผูปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับงานที่ปฏิบัติ 
และเกี่ยวของกับปจจัย เชน คาจาง ความมั่นคง สภาพการทํางาน ความกาวหนา การไดรับการ
ยอมรับนับถือ ความยุติธรรม ความสัมพันธทางสังคม การไดรับความเอาใจใส การไดรับการ
ยุติธรรม77  
    จากทัศนะของนักวิชาการที่กลาวมานั้นสรุปไดวาความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง 
การใชปจจัยตางๆ เชน ความสําเร็จของงาน การไดรับการยอมรับนับถือ ความมั่นคงในการทํางาน 
ความกาวหนา สภาพแวดลอมในการทํางาน มากระตุนและตอบสนองความตองการทั้งดาน
รางกายและจิตใจของผูปฏิบัติงานจนทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการทํางาน 
 
     องคประกอบที่ทําใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจ 
     การที่บุคคลในองคการใดๆ จะมคีวามพึงพอใจในการทํางานมากนอยเพียงใดนั้น 
ข้ึนอยูกับองคประกอบหลายอยาง ซึ่งอาจขึ้นอยูกับส่ิงจูงใจทีม่ีอยูในองคการนัน้ๆ หรืออาจจะเกิด
จากความรูสึกพึงพอใจในงานทีท่ําและเตม็ใจที่จะปฏิบัตใิหสําเร็จตามเปาหมาย เมื่องานนั้น
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของเขาได องคประกอบดังกลาวนี้จะเปน แรงผลักดันใหมนษุย
ตองตอสูดิ้นรน โดยมคีวามทะเยอทะยาน มีอารมณ มีความคิด ความหวงัและความภูมิใจ78 
ภิญโญ  สาธร กลาวถึงองคประกอบของความพงึพอใจในงานในแงของผลประโยชนที่เขาไดรับ

                                                 
         75 Dale Yoder and other, Handbook of Personnel Management and Labor 

Relation (New York : McGraw-Hill, 1953), 6. 
        76 Vroom, Work and Motivation, 99. 
       77 Milton L. Blum and James C. Nayler, lndustrial Psychology (New York : Harper 

and Row, 1968), 364. 
         78 จารุวรรณ  เสวกวรรณ, “ความพึงพอใจในการทํางานของพยาบาลกรุงเทพมหานคร” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2518), 16. 
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และวิธีใหประโยชนแกบุคคล แบงออกไดเปน 6 อยางคือ (1) ส่ิงจูงใจที่เปนวัตถุ ไดแก เงินสิง่ของ 
(2) ส่ิงจงูใจที่เกี่ยวกบัโอกาส (3) สภาพทางกายภาพอนัพึงปรารถนา (4) ผลประโยชนทางอุดมคต ิ
(5) แรงดึงดูดทางสังคม (6) การปรับสภาพการทํางานใหตรงกับนิสัยและทัศนคติของบุคคลนั้น79  
    กิลฟอรต และเกรย (Guilford and Gray) ไดเสนอองคประกอบที่เอ้ืออํานวยตอความ 
พึงพอใจในการทํางานเอาไวดังนี้ 1) ความมั่นคง 2) โอกาสกาวหนาในการทํางาน 3) สังคมยอมรบั 4)
ความสนใจในลักษณะงานที่ทํา 5) สภาพการทํางาน 6) การยกยอง ชมเชยจากผูบังคับบัญชา 7) 
องคการและการบริหารงาน 8) ปริมาณงาน 9) คาจาง 10) การนิเทศงาน 11) การสื่อสาร  
12) ชั่วโมงในการทํางาน 13) เปนงานที่ไมยุงยาก 14) สิทธิและผลประโยชนตางๆ80  
    กิลเมอร (Gilmer) สรุปองคประกอบตางๆ ที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานไว
สอดคลองกับ กมล  ชูทรัพย 10 ประการ คือ 
     1. ความมั่นคงปลอดภัย (security) ไดแก ความมั่นคงในการทํางาน การไดทํางานตรง
ตามหนาที่อยางเดิม ความสามารถ การไดรับความเปนธรรมจากผูจัดการ 
       2. โอกาสกาวหนาในการทํางาน (opportunity for advancement) เชน การมีโอกาส
ไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น การมีโอกาสไดรับส่ิงตอบแทนจากความสามารถในการทํางาน 
      3. บริษัทและองคการ (company and management) ไดแก ความพอใจในชื่อเสียง
ของที่ทํางาน และความพอใจในการจัดการของฝายจัดการ 
      4. คาจาง (wages) ซึ่งมีความสําคัญอยูในอันดับตนๆ ขององคประกอบทั้งหมด 
      5. ลักษณะของงานที่ทํา (intrinsic aspects of the job) ซึ่งมีความสัมพันธกับความรู
ความสามารถของผูปฏิบัติงาน หากไดทํางานที่ตรงตามความตองการและความถนัดก็จะเกิด
ความพึงพอใจ 
      6. การบังคับบัญชา (supervision) 
     7. ลักษณะทางสังคม (social aspects of the job) ถาผูปฏิบัติงานสามารถทํางาน
รวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุขก็จะเกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
     8. การสื่อสาร (communication) ทั้งภายใน และภายนอกหนวยงาน 
     9. สภาพการทํางาน (working conditions) ไดแก แสง เสียง อากาศ หองอาหาร หอง
สวม ชั่วโมงการทํางาน เปนตน 

                                                 
        79 ภิญโญ  สาธร, การบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : ศ.ส.การพิมพ, 2523), 273. 
       80 Jean Guilford and David E. Gray, Motivation and Modern Management 

(Massachusetts : Addison - Wesley Publishers, 1970), 117-118. 
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   10. ส่ิงตอบแทน (benefits) เปนเงินบําเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงาน การ
รักษาพยาบาล ที่อยูอาศัย วันหยุด เปนตน81  
     สมพงษ  เกษมสิน ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการจูงใจวามีลักษณะเปนนามธรรมกลาวาคือ
เปนวิธีการที่ชักนําพฤติกรรมของผูอ่ืนใหประพฤติปฏิบัติตามวัตถุประสงค พฤติกรรมของบุคคลจะ
เกิดข้ึนตองมีแรงจูงใจ เหตุนี้แรงจู.ใจจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวโยงกับส่ิงเราหรือแรงจูงใจ ดังนั้นจึงนาจะ
กลาวไดวา การจูงใจ หมายถึง ความพยายามที่จะชักจูงใจใหผูอ่ืนแสดงออกหรือปฏิบัติตอส่ิงจูงใจ 
ส่ิงจูงใจอาจมีไดทั้งจากภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้นเอง แตมูลเหตุจูงใจอันสําคัญของบุคคล 
คือ ความตองการ ซึ่งเขาเชื่อวาการทํางานในองคการนั้นผูปฏิบัติงานมีความตองการอยางนอย  
10 ประการคือ (1) ความมั่นคงในการทํางาน (2) งานที่ตนพอใจ (3) โอกาสกาวหนาในการทํางาน 
(4) การไดรับการยอมรับนับถือ (5) การมีผูบังคับบัญชาที่มีความสามารถ (6) คาจางที่มีความเปน
ธรรม (7) ความเสมอภาค (8) ความนุมนวลและแนบเนียน (9) การยอมรับนับถือ (10) ความพอใจ
ในสภาพของการทํางาน82  
 
       แหลงที่มาของความพึงพอใจและผลกระทบ 
      ปจจุบันผูบริหารองคการของรัฐและองคการเอกชน ตางใหความสําคัญกับความพอใจ
งานทั้งนี้เพราะความพอใจของผูปฏิบัติงานทุกระดับจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ ทําใหองคการ
บรรลุวัตถุประสงคและในขณะเดียวกันบุคลากรในองคการก็บรรลุวัตถุประสงคดวย                   
สมยศ นาวีการ ไดเสนอปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความพอใจงานหกอยาง คือ 1) ผลตอบแทน                  
2) ลักษณะงาน 3) การเลื่อนตําแหนง 4) การบังคับบัญชา 5) กลุมงาน 6) สภาพแวดลอม        
ของงาน83 การไดรับการตอบสนองจากปจจัยทั้งหกประการดังกลาว ไมวาจะเปนปจจัยเดียว หรือ
หลายปจจัย อาจสรางความพอใจใหกับบุคลากรในระดับใดขึ้นอยูกับความคาดหวังที่เขาตั้งไวกับ
สภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นมีความสอดคลองมากนอยเพียงใด เมื่อบุคคลตั้งความคาดหวังที่จะ
ไดจากงานสูง และไดรับผลตอบแทนที่สอดคลองเปนเหตุเปนผลสูง จะเกิดความพอใจตองานสูง
ดวย 

                                                 
              81 Van Haller B. Gilmer, Applied Psychology (New York : McGraw Hall Book 

company, 1970), 225. 
              82 สมพงษ  เกษมสนิ, การบริหาร, 298. 
             83 เร่ืองเดียวกัน, 222-224. 
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  ความสัมพันธระหวางความพอใจงานและผลผลิต เปนสิ่งที่ควรทําการศึกษาอยางยิ่ง
เพื่อที่จะไดทราบวา ความพอใจงานจะทําใหผลผลิตสูงขึ้นหรือไม พบวาการดําเนินงานมีความ
เกี่ยวของกับความพึงพอใจภายใน (intrinsic satisfaction) และผลตอบแทนหรือรางวับภายนอก 
(extrinsic rewards) จึงเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับระดับของการดําเนินงาน หรือกลาวไดนัยหนึ่งคือ การ
จายผลตอบแทนอยางงามใหกับคนงานจะสามารถทําใหคนงานเพิ่มระดับของการดําเงินงานได 
 
5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองคการแหงการเรยีนรู 
  
    ความเปนมาองคการแหงการเรียนรู 
    การศึกษาเรื่องการเรียนรูขององคการ (Organization Learning) โดยมีผลงาน
การศึกษาที่สําคัญของอากีรีสและสคอน (Argyris and Schon) ซึ่งการศึกษามุงเนนเรื่องการเรียนรู
ของบุคคลที่เกิดขึ้นในองคการเปนสําคัญ เชน การฝกอบรม งานวัฒนธรรมขององคการ อาชีพ เปน
ตน ตอมาไดมีการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการพัฒนาองคการใหมี
ความสามารถในการแขงขัน84 ซึ่งตอมาไดเขาสูยุคของความสนใจในลักษณะขององคการแหงการ
เรียนรู โดยมุงศึกษาภาพรวมทั้งระบบขององคการ ซึ่งมีผูที่สนใจศึกษาอยางจริงจัง เร่ิมต้ังแตป 
1990 เปนตนมา โดยเฉพาะกลุมอาจารยที่ MIT (Massachusetts lnstitute of Technology -
Sloan school of Management) ภายใตการนําของ เซนจ (Senge) ไดเขียนหนังสือ The Fifth 
Discipline : The Art and Practice of the Learning Organization ซึ่งมีนักวิชาการหลายทาน
ไดใหความสนใจ และไดเสนอความหมายและแนวคิดเกิดขึ้นมากมาย 
 
 
ความหมายขององคการแหงการเรียนรู 
    เซ็นจ (Senge) ทําการเผยแพรแนวคิดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู โดยให
ความหมายขององคการแหงการเรียนรูวา เปนองคการที่สมาชิกไดเพิ่มขีดความสามารถของตน
อยางตอเนื่องทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการเพื่อไปสูจุดมุงหมายที่บุคคลในระดับ
ตางๆ ตองการอยางแทจริง เปนองคการที่มีรูปแบบความคิดใหมๆ (Patterns of Thinking) และ
แตกแขนงของความคิดให เกิดขึ้นเปนที่ปรารถนาและแรงบันดาลใจรวมกัน  (Collective 

                                                 
            84 Chris Argyris, and Donald A. Schon, Organization Learning : a Theory of 

Action Perspective (Massachusetts : Addison-Wesley, 1978), 15. 
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Aspiration) ของสมาชิกในองคการ และมีการเรียนรูอยางตอเนื่องถึงวิธีการเรียนรูรวมกับผูอ่ืน และ
เรียนรูไปดวยกันทั้งองคการ85 
   เพ็ดเลอรและคณะ (Peldler et.al) กลาววา องคการแหงการเรียนรูเปนองคการที่
สงเสริมการเรียนรูของสมาชิกทุกๆ คน และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการอยางตอเนื่อง86 
ในขณะที่มรคอทและเรโนลด (Marquart and Reynolds) กลาววา องคการแหงการเรียนรูหมายถงึ 
องคการที่ใหสมาชิกสรางความเปนเลิศใหแกองคการ ในขณะเดียวกันก็ใชองคการในการสราง
ความเปนเลิศใหแกสมาชิก โดยใชการเรียนรูเปนกระบวนการเชิงยุทธศาสตรที่ตอเนื่อง และ  
บูรณาการเขากับการปฏิบัติงานและใชการเอื้ออํานาจแกสมาชิกเปนตัวกระตุนใหเกิดความรวมมือ 
และการเรียนรูรวมกันเปนทีม สงเสริมการสนทนาอยางเปดเผยและมีการพึ่งพาอาศัยกันระหวาง
บุคคล องคการ และชุมชน87 
      สรุปความหมายขององคการแหงการเรียนรู คือ องคการแหงการเรียนรูที่เปนองคการ
ซึ่งสมาชิกในองคการเพิ่มขีดความสามารถของตนอยางตอเนื่อง ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และ
ระดับองคการ เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายที่บุคคลในระดับตางๆ ตองการอยางแทจริง เปนองคการที่
สงเสริมการเรียนรูรวมกันเปนทีม เพื่อการเปลี่ยนแปลง ความรู และประสบการณใหทันกับ  
ความเปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนาองคการอยางตอเนื่อง  
 
แนวคิดที่สําคัญในการสรางองคการแหงการเรียนรู 
    แนวคิดองคการแหงการเรียนรูของเซนจ (Senge) ใหความสําคัญกับความสามารถใน
การเรียนรูที่ รวดเร็วกวาคูแขงขัน  ถือวาเปนขอได เปรียบทางธุรกิจที่ยั่ งยืน  (Sustainable 
Competitive) โดยการเรียนรูจะตองเปนการเรียนรูที่เต็มเปยม (Learningful) ของสมาชิกทุกคน
และทุกระดับในองคการโดยถือวาทุกคนมีธรรมชาติของการเปนผูใฝเรียนรู (Learners) มีธรรมชาติ
ในการที่จะเรียนรู และรักที่จะเรียนรูเพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีใหแกชีวิต นอกจากนั้นเซนจ (Senge) ได
เสนอแนวทางในการสรางองคการแหงการเรียนรูดวยวินัย 5 ประการ (The Fifth Disciplines) ซึ่ง

                                                 
           85 Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning 

Organization (New York : Doubleday Currency, 1990), 3. 
           86 M. Pedler et. at., The Learning Company : A Strategy for Sustainable 

Development (Maidenhead : McGraw-Hill ,1991), 1. 
87 Marquardt and Reynolds, The Global Learning Organization (New York : IRWIN, 

1994), 118. 
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เปน พื้นฐานหลักของการทําความเขาใจเรื่ององคการแหงการเรียนรู และเปนแนวทางในการสราง
องคการแหง การเรียนรูใหเกิดขึ้น88 
       วินัย 5 ประการที่สนับสนุนใหเกิดองคการแหงการเรียนรู มีดังนี้ 
 

บุคคลมีความเปนเลศิ (Personal Mastery)  
 

     บุคคลมีความเปนเลิศ (Personal Mastery) คือการที่บุคคลหรือสมาชิกขององคการ
เปนรากฐานขององคการแหงการเรียนรู บุคคลที่มีความเปนเลิศจะสามารถเพิ่มความสามารถใน
การสรางสรรคงานที่เขาตองการไดอยางตอเนื่อง ลักษณะการเรียนรูของสมาชิกในองคการจะ
สะทอนใหเห็นถึงการเรียนรูขององคการได สมาชิกขององคการแหงการเรียนรูจะมีคุณลักษณะที่
สําคัญ คือความเปนนายของตัวเอง (Human Mastery) สามารถควบคุมจิตใจ พฤติกรรมของ
ตัวเองเปนคนที่ใฝ รูอยูตลอดเวลา  ยอมรับความเปนจริง ไมยึดมั่นในตนเอง  ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก มีวุฒิภาวะทางจิต สมาชิกทุกคนจะมีความกระตือรือรน สนใจ และใฝเรียนรู
ส่ิงใหมๆ อยูเสมอ มีความปรารถนาเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพของตน มุงสูความสําเร็จที่ไดตั้งใจ การ
พัฒนาใหบุคคลมีความเปนเลิศ ถือวาเปนมิติที่ตองการ ฝกฝนอยางตอเนื่อง ความเปนเลิศของ
บุคคลมีองคประกอบพื้นฐาน คือ  
 1. วิสัยทัศนสวนบุคคล (Personal Vision) วิสัยทัศนเปนเรื่องของจิตใจ และมุงความ
สนใจที่วิธีการมากกวาผลลัพธ ความสามารถในการกําหนดความตองการที่แทจริง อยางเหมาะสม
ถือเปนสิ่งที่จําเปนของความเปนเลิศของบุคคล 
 2. การจัดการกับความเครียดอยางสรางสรรค (Holding Creative Tension) 
ความหมายของความตึงเครียดอยางสรางสรรคมักเขาใจผิดเสมอวามีผลใหเกิดความวิตกกังวล
และความเครียดในความเปนจริงถาเรามีวิสัยทัศนควบคูไปกับความเปนจริงจะทําใหเกิดการ
สรางสรรคมากกวาไมควรปฏิเสธวาความตึงเครียดอยางสรางสรรคเกี่ยวของกับภาวะอารมณ
ความรูสึก ตางๆ เชน ความวิตกกังวล เสียใจหรือทอแท ส่ิงที่เกิดในเชิงลบเหลานี้ไมใชความตึง
เครียดอยางสรางสรรคจะชวยใหความลมเหลวกลายเปนการเรียนรูภาพความจริงที่ไมถูกตอง 
ยุทธศาสตรที่ไมสามารถทําไดตามที่คาดหวังและความชัดเจนของวิสัยทัศน มีผลใหเกิดความ
พากเพียรและความอดทนเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเราไปสูความจริง ความเปนจริงจะเปนมิตร
มากกวาศัตรู การมองกระแสความเปนจริงไดอยางถูกตองและทะลุปรุโปรงมีความสําคัญกับการ
ทําใหวิสัยทัศนชัดเจน ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้มีความสําคัญเทากันตอการเกิดความตึงเครียดอยางสรางสรรค 
                                                 

88 Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning Organization, 3. 
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 3. การเรียนรูโดยใชจิตสํานึก (Subconscious) คนที่มีความเชี่ยวชาญสวนบุคคลจะมี
อีกมิติหนึ่งของจิตใจ คือมีจิตใตสํานึก ซึ่งการทํางานที่ซับซอนทุกอยางตองผาน จิตใตสํานึกจะ
สามารถประสบความสําเร็จในงานที่ยุงยากไดอยางงายดาย เราจะเรียนรูเร่ือง จิตสํานึกไดอยางไร
เนื่องจากกิจกรรมทุกอยางของมนุษยจะไมสามารถทําไดในระยะแรก การเรียนรูในชวงแรกตอง
อาศัยจิตสํานึก ความตั้งใจ และความพยายามหรือเรียนรูทักษะของงานจนคอยๆ กลายเปนการ
ควบคุมโดยจิตใตสํานึกในที่สุด ในภาวะจิตใจสงบ จิตใตสํานึกจะสามารถกําหนดจุดรวมวิสัยทัศน
ไดอยางมั่นคง  
 ความเปนเลิศของบุคคลถือเปนปจจัยที่สําคัญเสมือนเปนเสาหลักขององคการแหง
การเรียนรู ซึ่งมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการเรียนรูของสมาชิก 
 ในองคการ และเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาชีวิตของตนเอง ดังนั้นองคประกอบนี้
จึงเปนการสรางทรัพยากรมนุษยที่ดีที่สุดขององคการ 
 

รูปแบบวธิีการคิด (Mental Model) 
 

 รูปแบบวิธีการคิดเปนความคิด ความเขาใจของคนที่มีตอองคการและตอธุรกิจของ
ตนเอง ซึ่งความคิดของคนนั้นเปนสิ่งสําคัญ และมีอิทธิพลอยางยิ่งตอพฤติกรรมของคน รูปแบบ 
วิธีการคิดนี้จะเปนพื้นฐานของวุฒิภาวะทางอารมณ (Emotional Quotient, EQ) และจะมีผลถึง
ความเขาใจตอเร่ืองราวตองานหรือกิจกรรมใดๆ ในแงมุมตางๆ ซึ่งจะเปนองคประกอบที่สําคัญตอ
การที่เราจะตัดสินใจกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตอไป ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวของ
องคการตางๆ เพื่อใหเกิดศักยภาพในการแขงขัน ปญหาสําคัญประการหนึ่งก็คือ ทําอยางไรให
สมาชิกทุกคนจึงมีความรูและความเขาใจไปในทางเดียวกัน ใหเขาใจในความจําเปน และ ความ
ถูกตอง แทนที่จะปลอยใหรูปแบบวิธีการคิดของแตละคนกลายเปนตัวสรางปญหาใหเกิดภาวะที่
ตางคนตางคิดกันไปเอง จนอาจกลายเปนปญหาลุกลามใหญโตไดในที่สุด นอกจากนี้แลวการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ในองคการโดยปกติจะทําไดยากอยูแลวเนื่องจากเปนธรรมชาติของคน ที่มักจะ
ปฏิเสธและตอดานการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะกลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแกตนเอง ในสถานภาพ
ตางๆ หรืออาจจะมีอาการยึดติดอยูกับรูปแบบและวิธีการที่ตนเองคุนเคย และในที่สุดรูปแบบ
วิธีการคิดของเขาเองจะเปนตัวตัดสินวาอยางอื่นหรือวิธี อ่ืนๆ นั้นเลวไปเสียหมด แตถาผูที่
รับผิดชอบในการบริหารโครงการสําคัญๆ นี้มีความเขาใจในรูปแบบวิธีการคิดนี้ดีพอ ก็ควรมีการ
เตรียมการเสียแตเนิ่นๆ ในการทําประชาสัมพันธประชาพิจารณ และสรางบรรยากาศเปด สราง
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ความเขาใจใหทุกคนมีสวนรวมในความสําเร็จรวมกันซึ่งมาตรการเหลานี้ จะชวยสรางวิธีการคิดใน
รูปแบบที่จะเปนประโยชนตอองคการไดเปนอยางดีรูปธรรมของรูปแบบวิธีการคิด คือ 
 1. การบริหารโอกาส ในยุคโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงในดานการเงิน การลงทุน 
การตลาด เทคโนโลยี และการแขงขันอยูตลอดเวลา การพายแทตอกระแสโลกาภิวัตน จะทําให
สูญเสียโอกาสอยางมหาศาล 
 2. การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ ทั่วทุกมุมโลกทํากันอยูตลอดเวลา การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการเปนหัวใจของธุรกิจ 
 
 
 การมวีิสยัทัศนรวมกัน (Shared Vision) 
 การมีวิสัยทัศนรวมกันเปนวิธีการทําใหแตละคนเกิดวิสัยทัศน การหัดใหคนคิด มองไป
ขางหนา มองอนาคต สรางสถานการณจําลองแบบตางๆ คิดวาผลที่ดี ผลที่เสีย ผลแบบกลางๆ 
นาจะเกิดข้ึนเปนอยางไร แตละทางมีทางแกไขอยางไร ความคิดเชนนี้ควรแฝงเขาไปในกลุมการ
ทํางานใหตัดสินใจรวมกัน หัดใหไปทําเปนการบานแลวนํามาคุยรวมกัน ซึ่งการมอบหมายให
รับผิดชอบ การตัดสินใจในแตละเร่ืองดวยตนเองจะทําใหเกิดความรูสึกผูกพัน การมีวิสัยทัศน
รวมกันเริ่มจากมองสิ่งตางๆ ใหเปนกระบวนการ มองตอไปขางหนาจะเกิดอะไรขึ้น มองภาพรวม
ของหนวยงานไมไดมองเฉพาะหนวยของตัวเอง ซึ่งเปนการสรางทัศนะของความรวมมือกันอยาง
ยึดมั่นของสมาชิกในองคการเพื่อพัฒนาภาพในอนาคต และความตองการที่จะมุงไปสูความ
ปรารถนารวมกันของสมาชิกองคการแหงการเรียนรูจะตองเปนองคการที่สมาชิกทุกคนไดรับการ
พัฒนาวิสัยทัศนของตนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคการ จะสนับสนุนใหเกิดการรวมพลังของ
สมาชิกที่คาดหวังตอความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาตอไปภายใตจุดมุงหมายเดียวกัน ซึ่ง
เปนการสรางวิสัยทัศนรวมกันมีองคประกอบพื้นฐาน คือ 
 1. กระตุนใหแตละคนมีวิสัยทัศน โดยการสรางบรรยากาศกระตุนใหเกิดการ
สรางสรรค การที่องคการจะสรางการมีวิสัยทัศนรวมกัน ตองเริ่มตนสรางวิสัยทัศนสวนบุคคลขึ้นมา
ใหไดกอน เพราะถาหากสมาชิกไมมีวิสัยทัศนเปนของตนเองแลวนั้น การทํางานหรือการตัดสินใจ
ในเรื่องตางๆ ก็จะเปนไปในลักษณะที่ยินยอมปราศจากความตั้งใจและการรวมมืออยางจริงจัง 
การที่พนักงานมีวิสัยทัศนสวนบุคคลไดจะเกิดการรวมมือกันทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
องคการ วิสัยทัศนสวนบุคคลเปนเรื่องของความสามารถในการสรางภาพขึ้นในใจที่เกินกวาความ
เปนจริง โดยเกิดจากกระบวนการคิดของตัวเองและเปนอิสระจากอิทธิพลอ่ืนๆ การที่จะนํา
วิสัยทัศนสวนบุคคลมาใชตองระมัดระวังถึงเรื่องอิสรภาพสวนบุคคลซึ่งเสรีภาพสวนบุคคล ที่จะ
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เลือกหรือกระทํากิจการใดๆ องคการสวนใหญสามารถแบงประเภทของสมาชิกในเรื่องการมี
วิสัยทัศนได 2 ประเภท คือ  
 1.สมาชิกประเภทตั้งใจจริงเพื่อปฏิบัติพันธกิจ (Commitment) จะอุทิศเวลาให
องคการมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติตามคําสั่งมีความรับผิดชอบสูง มีความคิดสรางสรรคใน
การทํางาน 
 2.สมาชิกประเภทยินยอมทําตาม (Compliance) มักจะยินยอม เชื่อฟง และปฏิบัติ
ตามคําสั่งอยางเครงครัด ทํางานภายใตกฎเกณฑที่วางไว ขาดความคิดสรางสรรคและความ
กระตือรือรนมีเปาหมายในการทํางานเพื่อรักษาตําแหนงของตนไว ความคาดหวังในการเลื่อน
ตําแหนง และการทําใหเจานายมีความสุข มองวิสัยทัศนเปนเพียงการยอมรับ องคการแบบดั้งเดิม
มักใหความสําคัญกับสมาชิกประเภทยินยอมทําตาม ผูนําจะนิยมใหสมาชิกอยูภายใตคาํสัง่ และการ
ควบคุมของพวกเขา แตผูนําในองคการแหงการเรียนรูตองการสมาชิกประเภทตั้งใจจริง เพื่อปฏิบัติ
พันธกิจ เพื่อใหการเรียนรูในองคการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่ิงที่ผูนําตองทํา คือการยอมใหสมาชิก
มีอิสระในการเลือกคิดและกระทํา 
 2. พัฒนาวิสัยทัศนสวนบุคคลใหเปนวิสัยทัศนรวมกันขององคการ ผูนําในองคการ
ตองเลิกความคิดแบบเดิมที่วา วิสัยทัศนขององคการมาจากผูนําหรือจากกระบวนการวางแผนใน
องคการเทานั้น อาจเรียกไดวาเปนวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Vision) หรือวิสัยทัศนแบบ
ทางการ (Official Vision) ผูนํามักมองเปนวิธีใชแกปญหาหรือเปนยุทธศาสตรขององคการ เชน 
การแกไขปญหาเรื่องขวัญกําลังใจที่ต่ําลงของสมาชิก ที่จริงแลวขัดกับหลักการขององคการแหง
การเรียนรู เพราะการมีวิสัยทัศนรวมกันนั้นตองเกิดจากการมีสวนรวมของทุกคนในองคการเปน
วิสัยทัศนที่ยั่งยืนดําเนินตอไปไมส้ินสุด ส่ิงสําคัญที่สุดที่ผูนําตองจําไวเสมอ คือ ผูนําจะตองเต็มใจที่
จะสรางวิสัยทัศนรวมกับสมาชิกในองคการโดยไมมองวาวิสัยทัศนของผูนําจะตองกลายเปน
วิสัยทัศนขององคการโดยอัตโนมัติ 
 3. สรางทัศนคติตอวิสัยทัศนในระดับความผูกพัน (Commitment) มากที่สุด เพื่อให
เกิดพฤติกรรมที่สนับสนุนโดยไมตองมีการควบคุมกัน สามารถสรางไดโดยใชการติดตอ ส่ือสาร 
การสนทนาอยางตอเนื่องเพื่อใหสมาชิกรูสึกอิสระที่จะแสดงความฝน หรือวิสัยทัศน ออกมาทําให
เกิดการเรียนรูในการฟง ผูนําในองคการแหงการเรียนรูมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะเปดใจกวาง และ 
เต็มใจที่จะพิจารณายอมรับฟงความคิดเห็นตางๆ ของสมาชิก ผูนําไมควรทําลายความคิดใหมๆ 
ถาแนวคิดของสมาชิกไดรับการสนับสนุน สมาชิกจะมีสํานึกของความเชื่อมั่นในตนเองอยางแทจริง 
และจะมีการตอบสนองในทางบวกเพื่อประโยชนตอองคการ 
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 การเรยีนรูรวมกันเปนทมี (Team Learning)  
 การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Leaning) คือ การเรียนรูรวมกันของสมาชิกโดย
อาศัยความรู ความคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาความรูและ
ความสามารถของทีมใหเกิดขึ้น การเรียนรูรวมกันเปนทีมจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อมีการรวมพลังของ
สมาชิกในทีมใหมีโอกาสเรียนรูส่ิงตางๆ รวมกัน โดยการแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น และ
ประสบการณซึ่งกันและกันอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง จนเกิดเปนแนวคิดรวมกันของกลุม และ
กลุมควรลดสิ่งที่กอใหเกิดอิทธิพลครอบงําแนวความคิดของสมาชิกคนอื่นๆ พรอมทั้งกระตุนให
กลุมมีการสนทนา (Dialogue) และอภิปราย (Discussion) กันอยางกวางขวาง ซึ่งการอภิปราย
เปนการนําวิสัยทัศนของแตละคนมาแลกเปลี่ยนกัน และหาขอสรุปเพื่อจัดทําเปนกิจกรรม รวมกัน
ทําใหองคการบรรลุเปาหมายไดการที่จะเกิดความคิดสรางสรรคใหมๆ ไดจะตองมีการสนทนาโดย
จะตองปฏิบัติงานควบคุมกันไป ดังนั้นทีมจึงตองใชทั้งการสนทนา และการอภิปรายจึงจะเกิดการ
ปฏิบัติงานเปนทีม เพื่อไปสูเปาหมายขององคการแหงการเรียนรู การเรียนรูรวมกันเปนทีม
องคประกอบพื้นฐาน คือ 
 1. การสนทนาและอภิปราย (dialogue and discussion) การสนทนา เปนวิธีชวย
สมาชิกใหเปนตัวแทน เปนผูที่มีสวนรวมในความคิดและกลายเปนผูสังเกตการณ ความคิดของ
สมาชิก โดยแยกความคิดของตนเอง เพื่อเตรียมรับความคิดของผูอ่ืนในกลุม ซึ่งเปนสิ่งที่ชวยใหเกดิ
การพัฒนาเปลี่ยนแปลง เปนการสนทนาเชิงสรางสรรคและลดการโตแยง การสนทนาจะชวย
พัฒนาใหกระบวนการคิดละเอียดออนยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งที่ไดรับจากสนทนา ไดแก พัฒนาความสัมพันธ
ระหวางสมาชิกของกลุมที่เขารับการสนทนาเปนประจํา พัฒนาความไววางใจอยางลึกซึ้งซึ่งไมคอย
ไดในการอภิปราย พัฒนาความรู ความเขาใจที่ดียิ่งขึ้นของสมาชิกแตละคนไดเรียนรูพูดคุยอยาง
เปนมิตร เปนเพื่อนรวมงาน และลดการตอตานดวยการไมใหความสําคัญกับการเอาชนะกัน สวน
การอภิปรายเปนการนําเสนอความคิดเห็นของแตละคนมาแลกเปลี่ยนมีการตัดสินใจ และให
ความสําคัญในการหาขอสรุปเพื่อนําไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิด การเรียนรูรวมกันเปนทีม การอภิปรายมี
ความจําเปนควบคูกับการสนทนา เพื่อไปสูเปาหมาย เดียวกัน 
 2. การเรียนรูสภาพความเปนจริงจังในปจจุบัน ส่ิงที่เปนสัญลักษณหรือขอบงชี้การ
เรียนรู เปนทีม คือ ขอคิดเห็นหลากหลายที่ ขัดแยงกัน ในการขัดแยงทางความคิดจะเปน
กระบวนการใหเกิดความคิดสรางสรรค ซึ่งไดจากมุมมองหลากหลายของสมาชิกในกลุม ความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นเปนผลจากการสนทนา ลักษณะสําคัญของการเรียนรูเปนทีม อยูที่เมื่อทีมตกลงที่
จะเรียนรูรวมกันก็ควรจะมีการพูดคุยกันอยางเปดเผย และจริงใจทั้งในเรื่องราวความเปนจริงทาง
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ธุรกิจที่ดําเนินอยู และสิ่งที่กําลังดําเนินไปภายในกลุม เพราะการเขาใจความเปนจริงอยางถูกตอง
นั้น ทีมจะสามารถเขาใจไดวายุทธศาสตรขององคการนั้นสามารถนําไปใชไดในสภาพที่เปนจริง 
 3. การเรียนรูวิธีการปฏิบัติ (learning how to practice) เปนการพัฒนาการฝกปฏิบัติ 
ดวยกันเพื่อวาทีมจะไดเร่ิมตนการพัฒนาทักษะรวม (Join Skill) และยังมีการเรียนรูวิธีการใช
เครื่องมือ (Learning Laboratories) มาเปนสวนชวยในการทํางาน เมื่อเผชิญกับความยุงยากใน
การปฏิบัติงาน 
 
 การคิดอยางเปนระบบ (systems thinking)  
 การคิดอยางเปนระบบ (systems thinking) มีหลักการวาปญหานั้นเปนลักษณะวงจร 
กลาวคือ ปญหาทุกวันนี้เปนผลมาจากแนวทางแกปญหาที่ผิดพลาด โดยการมองโลกแบบ  
แยกสวนจึงทําใหเกิดปญหาตามมาเหมือนลูกโซ และยิ่งสรางแรงกดดันเพื่อแกปญหาดวยวิธีการ
เชิงลบมากขึ้นเทาใดระบบก็ยิ่งสงแรงผลักดันเชิงลบกันมากขึ้นเทานั้น แตหากแรงผลักดันใหเกิด
การแกปญหาโดยวิธีการเชิงบวกมากขึ้นเทาใด ก็จะทําใหระบบตอบสนองกลับมาในเชิงบวกซึ่งทํา
ใหการแกปญหา อยางสมดุล และสรางสรรคมากขึ้นเทานั้น เพราะความจริงแลวพฤติกรรมของ
มนุษยมีแนวโนมไปในทางที่ดีกอนที่จะเลวลง เพราะถูกกระทบจากการแกปญหาดวยวิธีการเชิงลบ 
โดยเฉพาะการแกปญหาโดยใชวิธีแบบซ้ําแลวซ้ําอีก ไมมีวิธีการแกปญหาใดที่จะไดใชกับ  
ทุกสถานการณเนื่องจากเหตุและผลบางทีก็ไมสอดคลองกันเสมอไป หากเกิดขึ้นในเวลาและ
สถานที่ที่แตกตางกัน ดังนั้นการแกปญหาแบบเชิงรับคือการรักษาเยียวยาอาการที่เกิดขึ้นแลวของ
องคการ อาจทําใหอาการแกปญหาเชิงรุก คือ การปองกันหรืออาจตองตัดเนื้อรายที่เปนอุปสรรค
ของการแกปญหาทิ้งไปอาจจะดีกวา การตัดสินใจแกปญหาดวยมุมมองแบบแยกสวน แมวา จะ
เร็วกวาแตอาจทําใหเกิดการชะงักงันของระบบทั้งหมดหรือสรางปญหาที่ซับซอนมากขึ้นอีก ดังนั้น
การแกปญหาแบบองครวมตองใครครวญและวางแผนในระยะยาว ซึ่งอาจไมสามารถเห็นผล
ทั้งหมดไดในระยะสั้น การเปลี่ยนแปลงเล็กนอยสามารถสรางผลที่ยิ่งใหญได การจะมองโลกแบบ
องครวม หรือการคิดอยางเปนระบบไดนั้นกอนอื่นตองมีการปรับเปลี่ยนจิตใจในหลายดาน คือ 
 1. เปลี่ยนจากการมองโลกแบบแยกสวนมาเปนการมองภาพรวม 
 2.เปลี่ยนจากการมองเพื่อนมนุษยวาเปนคนเฉื่อยไรประโยชนมาเปน การมองวา
มนุษยเปนผูมีความกระตือรือรนในการมีสวนรวมกับการเปลี่ยนแปลงความจริงของพวกเขา 
 3.เปลี่ยนจากการตั้งรับในปจจุบันไปเปนการสรางสรรคในอนาคต จึงตองมีการ
เปลี่ยนแปลงจิตใจ โดยตองมองเห็นความสัมพันธเชิงพึ่งพากันระหวางสวนตางๆ แบบใยแมงมุม
หรือวงจร การสะทอนกลับจึงมีความสําคัญมากในการทําใหเขาใจถึงโครงสรางของระบบ จะ
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ยอนกลับมาปรับปรุงระบบใหเปลี่ยนไป นั่นคือการที่ทุกคนสามารถรับผิดชอบในการแกไขปรับปรุง
ระบบที่เปนอยูได โดยการสรางแรงสะทอนกลับซึ่งมีสองชนิด คือ กระบวนการสะทอนกลับแบบ
เสริมแรงที่ทําใหเกิดการเจริญเติบโตขึ้น และการสะทอนกลับแบบสรางความสมดุลซึ่งจะเกิดขึ้น
เมื่อมีการกําหนดพฤติกรรมเปาหมาย การสะทอนกลับแบบเสริมแรงชวยเสริมการสะทอนกลับ
แบบสรางความสมดุลทําใหเกิดพฤติกรรมเปาหมายทีละเล็กละนอย89 
 
7. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู 
 ลักษณะขององคการแหงการเรียนรู 
 การวิจัยของเพดเลอรและคณะ (Pedler et.al.) พบวา องคการหรือบริษัทแหงการ
เรียนรู มีลักษณะที่สําคัญอยู 5 ดาน 11 ประการ ดังนี้ 
 1. ดานยุทธศาสตร (Strategy) เปนการใชการเรียนรูเปนยุทธศาสตรของ องคการโดย
มีการสรางนโยบายแบบการมีสวนรวม 
       1.1 ยุทธศาสตรการเรียนรู (Learning Approach to Strategy) องคการ ควรจะใช
การเรียนรูเปนยุทธศาสตรเพื่อใหเกิดกระบวนการวางแผน และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
       1.2 การกําหนดนโยบายการมีสวนรวม (Participative Policy Making) สมาชิกทุก
คนควรไดรับโอกาสใหมีสวนรวมในการวางรูปแบบ การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรของ
องคการดวย 
 2. ดานการมองภายในองคการ (Looking us) ไดแก การใหขอมูลสารสนเทศ การ
แลกเปลี่ยนภายใน การสรางการตรวจสอบและควบคุม และการใหรางวัลอยางยืดหยุน 
     2.1 การใหขอมูลสารสนเทศ (Information) เพื่อทําความเขาใจไมใชเพื่อใหรางวัล
หรือลงโทษ เทคโนโลยีสารสนเทศควรใชเปนฐานขอมูล และเปนระบบสื่อสารที่ชวยใหสมาชิก
เขาใจทิศทางขององคการ และการตัดสินใจที่ถูกตอง 
   2.2 รูปแบบและการควบคุมระบบบัญชี (Formative and Accounting Control) 
ระบบของบัญชี งบประมาณ และการรายงาน เปนระบบที่ชวยใหเกิดการเรียนรู และระบบการ
ควบคุม ออกแบบ เพื่อสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
  2.3 การแลกเปลี่ยนภายใน (internal exchange) สงเสริมใหทุกหนวยมองวา 
หนวยงานอื่น คือผูรับบริการที่มาใชบริการทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

                                                 
                89 วีระวัฒน ปนนิตามัย,”การสรางองคการแหงการเรียนรู,” ใน สูบานใหม (กรุงเทพฯ: 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2544) ,97-98. 
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  2.4 ระบบการใหความดีความชอบที่มีความยืดหยุน (reward Flexibility) ระบบการ
ใหความดีความชอบ ควรตอบแทนสมาชิกอยางยืดหยุน โดยพิจารณาจากผลงานมากกวาการ
กําหนดอัตราตายตัว และไมใชเงินเพียงอยางเดียว 
 3. ดานโครงสราง (Structures) หมายถึง โครงสรางที่กระจายอํานาจและยืดหยุน เพื่อให
โอกาสสมาชิกมีความกาวหนาในอาชีพของตน 
 4. ดานการมองภายนอก (Looking out) หมายถึง การมองสมาชิกเปนเสมือน ผูวิเคราะห
สภาพแวดลอม 
  4.1 การใหสมาชิกเปนผูวิเคราะหสภาพแวดลอม (Boundary Works as 
Environmental Scanner) การใหสมาชิกออกไปพบผูรับบริการ ผูผลิต และชุมชน เพื่อรวบรวม
และรายงานขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานการณที่มีผลกระทบตอองคการ 
  4.2 การเรียนรูระหวางองคการ (inter-Company Learning) การรวมมือกับ องคการ
อ่ืนเพื่อการแบงปน และแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศเปนประจํา สมาชิกตองติดตามและมีสวนรวม
ในการประชุมกับสถานประกอบการ ผูรับบริการ และคูแขงขัน 
 5. ดานโอกาสในการเรียนรู (Learning Opportunities) ไดแก บรรยากาศ การเรียนรู และ
การพัฒนาตนเองของทุกคน 
  5.1 บรรยากาศการเรียนรู (Learning Climate) หนาที่แรกของผูบริหาร คือ การอํานวย
ความสะดวกเพื่อการเรียนรู การทดลอง และใหโอกาสเพื่อใหเกิดการเรียนรู 
  5.2 สมาชิกทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง (Self-Development Opportunity for 
all) มีการจัดหาทรัพยากรอํานวยความสะดวกแกสมาชิกทุกระดับ เพื่อใหเกิดการพัฒนาตนเอง    
มีแนวทางที่เหมาะสม และมีระบบขอมูลยอนกลับ เพื่อใหสมาชิกมีความรับผิดชอบในการเรียนรู
และพัฒนาตนเอง90 
  ผลงานของมารคอรทและเรยโนลด (Marquardt and Reynolds) พบวา บริษัทแหง
การเรียนรู ระดับโลก (Global Learning Company) มีลักษณะกอใหเกิดการเรียนรู 11 ลักษณะ 
ดังนี้  
  1. โครงสรางเหมาะสม (Appropriate Structure) โครงสรางที่เล็กและคลองตัว
ปราศจากคําอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ที่ตายตัวปราศจากการบังคับบัญชาที่เนน

                                                 
                  90 Pedler et. al, The Learning Company : A Strategy for Sustainable 

Development (Maidenhead : McGraw-Hill,1991), 18-27. 
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การควบคุมมากเกินไป และกระบวนการทํางานที่ซ้ําซอนกัน องคการตองมีโครงสรางแบบองค
กรวม (Holistic Structure)  
  2. วัฒนธรรมการเรียนรูขององคการ (Corporate Learning Culture) การเรียนรูใน
เร่ืองความตระหนักในตน การไตรตรอง และการสรางสรรค วัฒนธรรมขององคการตองใหรางวัล
พิเศษแกนวัตกรรม และสงเสริมใหมีการเรียนรูจากประสบการณ สนับสนุนใหมีการยอนกลับของ
ขอมูล มีโอกาสในการพัฒนาตนเองแกทุกคนใหเกิดนิสัยการเรียนรูจากทุกอยางในการปฏิบัติงาน 
  3. การสงเสริมความรับผิดชอบและเสริมศักยภาพใหแกสมาชิก (Empowerment) คือ 
การใหมีศักยภาพในการเรียนรู การตัดสินใจแกปญหาของตนเอง มีความคิดสรางสรรค และมี
ศักยภาพในการเรียนรูภายใตยุทธศาสตรและแผนขององคการ 
  4. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environmental Scanning) การพัฒนาเกี่ยวกับ
อนาคตที่เปนไปได การสรางผลกระทบตอสภาพแวดลอมเปนในฐานะการเรียนรูโดยเจตนา และ
การเลือกเปาหมายในสภาพแวดลอมวาจะเลือกเรียนรูอะไร 
  5. การสรางและถายโอนความรู (Knowledge Creation and Transfer) การสราง
ความรูใหมที่นอกจากจะเกี่ยวของกับวัตถุประสงค ขาวสารภายนอกแลวยังรวมถึงการเรียนรู
ภายในและการหยั่งรูทางความคิดของแตละบุคคล 
  6. เทคโนโลยีการเรียนรู (Learning Technology) การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาชวย
ในการเรียนรู เชน การใชการสื่อสารทางไกลมาใชในการเรียนรู ใชปญญาประดิษฐเพื่อชวยถาย
โอนการเรียนรูไปทั่วทั้งองคการ 
  7. คุณภาพ (Quality) การที่องคการใหความสําคัญกับการบริหารเชิงคุณภาพโดยรวม 
ที่เนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหผลการเรียนรูทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจกลายเปนผลงานที่
ดีข้ึน 
  8. ยุทธศาสตร (Strategy) ไดแก การใชยุทธศาสตรการเรียนรูโดยเจตนา และการ
เรียนรูเชิงปฏิบัติการ (Action Learning) เปนจิตสํานึกขององคการควบคูไปกับการปฏิบัติงาน 
  9. บรรยากาศสนับสนุน (Supportive Atmosphere) การพัฒนาศักยภาพความเปน
มนุษยที่เต็มเปยม การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การยอมรับในความแตกตางของบุคคล 
ความเทาเทียมกัน แรงงานที่มีประชาธิปไตย ความสมดุลระหวางความตองการของบุคคลและ
องคการ 
  10. การทํางานเปนทีม และการทํางานแบบเครือขาย (Teamwork and Networking) 
การตระหนักถึงความรวมมือ การแบงปน การทํางานเปนทีม การทํางานแบบเครือขายเปนการ
ทํางานที่มิใชเพียงแตการแกปญหาอยางตอเนื่องในระยะยาวแตเปนการคิดริเร่ิมสิ่งใหมๆ 
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  11.วิสัยทัศน (Vision) การเนนการเรียนรูที่เปนทิศทางที่ตองการรวมกันขององคการ91 
 
    จากความหมาย ความสําคัญ และลักษณะขององคการแหงการเรียนรูที่ไดกลาวมาแลว
นั้นชี้ใหเห็นวา การที่จะพัฒนาองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรูไดนั้น ตองมีการศึกษาเพื่อ
สรางความเขาใจในความหมาย ความสําคัญ และคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรูกอนที่จะ
กาวไปสูข้ันปฏิบัติในการพัฒนาองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
 
  ยุทธศาสตรเพื่อการเปลี่ยนแปลงองคการไปสูการเรียนรู 
  มารคอรด (Marguardt) ไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการเปลี่ยนแปลงองคการไปสูการ
เรียนรู 10 ประการ ดังนี้  
  1. จัดการประชุมกําหนดทิศทางในอนาคตเพื่อพัฒนาวิสัยทัศนเกี่ยวกับการเปน
องคการแหงการเรียนรู 
    ข้ันตอนแรกที่สําคัญสําหรับการเปนองคการแหงการเรียนรู คือ ภาวะผูนําและการมี    
สวนรวมของสมาชิก ลูกคา ผูจําหนาย และผูมีสวนรวมในการสรางองคการใหเปนองคการแหงการ
เรียนรู การมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนจะทําใหการพัฒนาองคการไปสูการเรียนรูใหใกลเคียงกับความจริง
เร็วขึ้น สวนการเปลี่ยนแปลง การใหอํานาจ การมีวิสัยทัศนรวมกัน และการปฏิบัติงานรวมกัน
ภายในองคการการวางแผนและการจัดการประชุมที่ดี ชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดรูปแบบ
การเปนองคการแหงการเรียนรู สวนวิสัยทัศนสงผลตอนโยบายและการปฏิบัติขององคการ 
  2. มีระดับการจัดการเรียนรูที่ดีจะชวยสนับสนุนการเปนองคการเรียนรู และโครงการ
การเรียนรูที่ดี เพราะการจัดการที่ดีจะชวยสนับสนุนการในเรื่องวิสัยทัศน โครงสราง ยุทธศาสตร
และวัฒนธรรมองคการ และสิ่งที่สําคัญมากที่องคการตองเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน และคานิยม
ตลอดจนวิธีการดําเนินงาน เชน ปายประกาศ โปสเตอร จุลสาร วีดีทัศน สัญลักษณ ฯลฯ 
  3. การสรางบรรยากาศความรวมมือเพื่อการเรียนรูที่ตอเนื่อง ไดแก การกําหนดแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนรู ใหเปนจุดประสงคที่สําคัญขององคการ การสรางวัฒนธรรมการพัฒนา
อยางตอเนื่อง การไมปกปดปญหาและความผิดพลาดไว การแสดงความหวงใยกับการพัฒนา
บุคคล  ทุกคน การเพิ่มเครือขายขอมูลสารสนเทศ การชวยสรางนิสัยใฝเรียนรู การมองวาการ
กระทําที่ผิดพลาดเปนโอกาสสําหรับการเรียนรู 

                                                 
           91 Marquardt and Reynolds, The Global Learning Organization, 51-77. 
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  4. การสรางนโยบายและโครงสรางการเรียนรู ไดแก การลดขอจํากัดและกระบวนการที่
ไมจําเปนออก การลดขนาดของหนวยงานใหเล็กลง การลดความเครงครัดในการควบคุมนโยบาย 
เพื่อใหมีการยืดหยุนมากขึ้น การกําหนดโครงสรางและขจัดขอจํากัดขององคการ การลดการ
แบงแยกชั้นที่มากเกินไป การจัดโครงการตางๆ ที่สงเสริมใหหนวยงานมีความคิดสรางสรรคเปน
ของตนเอง และการขจัดระบบราชการและระบบที่บกพรอง 
  5. การตระหนัก และการใหรางวัลความดีความชอบตอการเรียนรูแบบเฉพาะบุคคล
และแบบเปนทีม กฎเกณฑที่ดีในการจัดการ คือ ใครทําคนนั้นไดรางวัลและสิ่งที่ตรงขามคือคนที่
ไมไดรับรางวัลก็จะถูกมองขามไป ดังนั้นองคการจึงจะระบุแนวทางเพื่อใหรางวัลกับการเรียนรูแบบ
เฉพาะบุคคลและแบบเปนทีม โดยเฉพาะการสงเสริมประสบการณใหมและความคิดใหมๆ ในการ
เปนครู นักฝกอบรม และทีมงานเพื่อการเรียนรู การตระหนักถึงปริมาณและคุณภาพของการเรียนรู
เปนผลดีตอองคการในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม การบริการ และความสัมพันธภายในองคการ 
  6. การกําหนดใหการเรียนรูเปนนโยบาย และกระบวนการขององคการ การ
เปลี่ยนแปลงองคการไปสูองคการแหงการเรียนรูจําเปนตองมีการรวบรวมความรูเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานดานการผลิต การตลาด การจัดการ การเงิน ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ การกําหนดนโยบาย
ที่ดี ไดแก การแลกเปลี่ยนการเรียนรูในโครงการตางๆ ผูบริหารควรสงเสริมการเรียนรู และมีความ
รอบรู สมาชิกเปนผูรับผิดชอบเรื่องการสื่อสารขอมูลสารสนเทศ สมาชิกมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดใหมๆ สมาชิกควรไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับแนวทางการเรียนรู ความคิดสรางสรรคใหมๆ  
กับการแกปญหาการพัฒนาตนเอง และความเปนผูนํากํากับการมีวิสัยทัศน 
  7. การสรางศูนย การสาธิต และโครงการที่ยอดเยี่ยม ยุทธศาสตรที่ดีอยางหนึ่ง คือ 
การสรางศูนยการสาธิตเพื่อการหมุนเวียนงานชวยพัฒนาแนวปฏิบัติงาน การหมุนเวียนงานอยาง
เปนระบบ การสงเสริมการสรางโครงการสาธิต ซึ่งจะนําไปสูการทดสอบความคิด นโยบาย
กระบวนการ ผลิตภัณฑ และการบริการที่ดี 
  8. การวัดขอบเขตทางการเงินกับกิจกรรมของการเรียนรู กฎเกณฑที่สําคัญในดานการ
จัดการ คือ ใครทําคนนั้นถูกตรวจสอบ ดังนั้นองคการแหงการเรียนรูไมไดวัดเพียงแคดานการเงิน 
กําไร การลงทุน คาใชจาย แตรวมถึงขอบเขตเกี่ยวกับคุณภาพและความพอใจของผูบริหาร และ
ควรคํานึงถึงการวัดมาตรฐานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูที่สําคัญ และการมองหารูปแบบที่
เหมาะสมกับการเรียนรู 
  9. การใหเวลา โอกาส และการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรู การเรียนรูในองคการ
ไมไดรับการผลักดันอยางรวดเร็ว เพราะการสรางสรรคที่เปนธรรมชาติของบุคคล ไมสามารถ
กระตุนไดทันที และการเปลี่ยนความคิดที่ยากเกินไปจะทําใหเกิดความเครียดได กลุมการเรียนรู
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ตองมีจุดหมายปลายทางการเรียนรู บุคคลตองการเวลาในการวางแผน ตองการโอกาสจาก
ภายนอกทางสังคม และทางดานจิตใจเพื่อการฟงและการสรางสรรค ซึ่งบางองคการอาจสงเสริม
ใหสมาชิกมีเวลาพักผอนกับผูบริหาร หรือจัดใหมีการศึกษาที่ศูนยฝกอบรม 
  10. การกําหนดจุดมุงหมายการเรียนรูอยางตอเนื่องและทุกสถานที่ เชน การสงเสริม
การประชุมเพื่อการเรียนรู การฝกฝนดานการเรียนรู การจัดสรรเวลาในการประชุม และจัดโครงการ
เพื่อการเรียนรู การจางบุคคลภายนอกใหมาเสนอความคิดใหมๆ การสรางยุทธศาสตรการเรียนรูที่
เหมาะสมกับโครงการ การจัดการใหมีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน92 
 
  ยุทธศาสตรเพื่อการจัดการความรู 
  มารคอท (Marguardt) ไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการจัดการความรู 10 ประการ ดังนี้ 
  1. การสรางความคาดหวังใหสมาชิกมีความรับผิดชอบกับการรวบรวม และการถาย
โอนความรู สมาชิกควรไดรับการสงเสริมใหใชขอมูลสารสนเทศที่มีอยูรวมกัน สมาชิกควรตระหนัก
วาความรูสงผลดีตอการเจริญเติบโตขององคการ ซึ่งความรูนี้อาจไดรับจากรูปแบบที่เปนทางการ 
เชน การประชุมทางอินเตอรเนต หนังสือพิมพ และวารสาร ฯลฯ บางองคการมีการสนับสนุนและ
ใหรางวัลเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใหสมาชิกตระหนักถึงการวิเคราะหความสําคัญของการเรียนรู การ
สนับสนุนใหใชเวลาวางจากงานเพื่อการเรียนรู การพักรอนที่จัดใหมีการเรียนรูนโยบายของ
องคการ 
  2. การรวบรวมความรูที่มีระบบจากภายนอกองคการ องคการแหงการเรียนรูตอง
พยายามหลีกเลี่ยงความบกพรองที่ไมไดคาดคิดไว และแสวงหาทรัพยากรภายนอกที่เปนระบบเพือ่
รวบรวมขอมูลการชวยเหลือการดําเนินงานขององคการ ความรวมมือจากภายนอกเปนพันธกิจที่
ทําใหเกิดการประชุมสัมมนาตางๆ บางองคการมีการสรางเครื่องมือเพื่อการวัดความสําคัญของ
การเรียนรู และตรวจสอบเปรียบเทียบกับองคการอ่ืนที่ไดรับรางวัลดีเดนและประสบความสําเร็จ
ดานคุณภาพ การอุทิศตนของสมาชิก นวัตกรรม การเติบโต และความพึงพอใจของผูบริการ 
  3. การจัดการเรียนรูเพื่อการรับรูและการแลกเปลี่ยนความรูองคการแหงการเรียนรูมี
การพัฒนายุทธศาสตรเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของการเรียนรูภายในองคการ เชน จัดแรลลี่ใหกับ
สมาชิก หรือทีมงานเพื่อสงเสริมใหมีสวนรวม และการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ และ
การใหบริการ ยุทธศาสตรการจัดการเรียนรู ไดแก การทบทวนการเปลี่ยนแปลงของภาวการณ
แขงขันการผลิต เทคโนโลยี ตําแหนงทางการตลาด ระบบการตรวจสอบคุณภาพ ระยะเวลาสง
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ผลิตภัณฑรายงานการเปรียบเทียบ ซึ่งระบุการเปรียบเทียบกิจกรรมที่มีระดับดีเดนในองคการ การ
จัดการประชุมและการอภิปรายปญหา ซึ่งนําผูรับบริการ ผูเชี่ยวชาญจากภายนอกหรือภายใน ผูมี
สวนรวมอื่นๆ มาแสดงความคิดเห็นและเรียนรูรวมกัน 
  4. การพัฒนาความคิดสรางสรรค และแนวทางใหมๆ เพื่อการเรียนรูองคการที่มีการ
พัฒนาโดยการเรียนรูจากผูอ่ืนเปนการพัฒนาเชิงปริมาณ อยางไรก็ตาม การสรางความคิดและ
ความรูใหมๆ ยังเปนสวนของการพัฒนาเชิงปริมาณดวยกิจกรรม ความคิดสรางสรรคและแนวทาง
ใหมๆ เพื่อการเรียนรู ไดแก การทดลองและการมีวงจรขอมูลยอนกลับ เพื่อเพิ่มกระบวนการเรียนรู
และการพัฒนาอยางตอเนื่อง การใหรางวัลกับผูพยายามคิดและอยูในภาวะความเสี่ยง การจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค และการฝกใชสมองขางขวาในการคิดริเร่ิม
สรางสรรค และการสนับสนุนความคิดที่หลากหลายในการนําสิ่งที่ดีมาปฏิบัติงาน 
  5. การสงเสริมและการใหรางวัลกับนวัตกรรมและการประดิษฐส่ิงใหม องคการตอง
สรางแนวทางใหมๆ ในการผลิตสินคาและบริการใหดีข้ึน การประดิษฐและนวัตกรรมเปนสิ่งที่
จําเปนในตลาดที่มีการแขงขันสูงและอายุของผลิตภัณฑอยูในขอบเขตที่จํากัด ดังนั้นองคการตอง
ใชความสําคัญของการสรางความรูใหมๆ เพื่อความสําเร็จและการสงเสริมการทดลอง บาง
องคการอนุญาตใหสมาชิกมีเวลาในการสรางสรรคความคิดได 10% ของเวลางาน 
  6. การอบรมสมาชิกรวบรวมความรูและการสรางความรู สมาชิกบางคนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ในองคการขนาดเล็กการตระหนักถึงระบบการบันทึก ความจําและ
ประโยชนมักไมไดรับความสนใจ แตเราไมทราบวาขอมูลอะไรที่ถูกจัดอยูในระบบขอมูลสารสนเทศ 
ดังนั้นสมาชิกควรหาเวลาในการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกองคการจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสมาชิกในองคการแหงการเรียนรูจะสรางความรูตามที่องคการตองการ สมาชิกจะ
เรียนรูจากศูนยขอมูลทั่วโลก 
  7. การสงเสริมทีมงานและการหมุนเวียนงานเพื่อยกระดับความรู แนวทางที่มี
ประสิทธิภาพอยางหนึ่งในการสงผานความรูในองคการ คือ การสงผานความรูเปนรายบุคคลและ
ทีมงานในดานความรูทางเทคนิค การจัดการความรู การโยกยายตําแหนงจําเปนตองมีการให
ความรูของสมาชิกสง ตอความรูไปสูเพื่อนรวมงานเพื่อใหทราบสถานการณที่เหมาะสมของการ
หมุนเวียนงานและการรวมทีมงาน 
  8. การพัฒนาฐานความรูเพื่อคุณคาและความตองการในการเรียนรูขององคการ ขอมลู
สารสนเทศตองมีการลงรหัส และเก็บรวบรวมเพื่อบุคคลและองคการแมวาเปนภาระแตตองมีการ
กําหนดขอมูลสารสนเทศที่ถูกนําไปใช และการตัดสินวา ขอมูลใดมีคากับการเรียนรูและการ
ปฏิบัติการ ดังนั้นความรูที่ถูกเก็บไวควรงายตอการคนควาแมจะอยูคนละหนวยงานกัน ควรมีการ
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จัดโครงสรางใหงายตอการคนควาขอมูล ขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองทันสมัยอยูเสมอตองมี เก็บ
ขอมูลและจัดประเภทตามความตองการเรียนรูของสมาชิก และตามเปาหมายขององคการ เพื่อ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง และการนําไปใชอยางคุมคา 
  9. การสรางกลไกสําหรับการเก็บ และการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลง
การเรียนรูจากความผิดพลาดเปนการสงเสริมใหองคการใชวิธีการในเชิงบวก และเชิงลบ 
ยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูที่ดีที่สุด คือ ผูที่รับผิดชอบการจัดความรูพยายามประสานงานกับ
องคการตางๆ ในการสรางและรวบรวมความรู การถายโอนความรูเปนหนาที่และภาระของทุกคน 
การพัฒนาความรูรวมถึงกระบวนการประเมินผลดวย สมาชิกสามารถเรียนรูไดจากโครงการตางๆ 
ทุก 3 เดือน ผูรับผิดชอบโครงการแตละคน จะไดรับเอกสารที่เขาสูระบบขอมูลการปฏิบัติการ 
ระบบสารสนเทศแบบออนไลนเปนเครือขายการพัฒนาการปฏิบัติการควรปรับใหทันสมัยทุก
สัปดาห และจดบันทึกทรัพยากรความรูไว 
  10. การถายโอนการเรียนรูในหองเรียนไปสูการปฏิบัติงาน การถายโอนการเรียนรูของ  
การฝกอบรมนอยกวารอยละ 10 เปนการเรียนรูภายในชั้นเรียนที่มีการถายโอนไปสูการปฏิบัติงาน
เปอรเซ็นตนี้จะเพิ่มข้ึนหากมีการวางแผนรวมกันระหวางผูบริหาร ผูเขารวมอบรม และผูฝกอบรม
กอนการเรียนระหวางการเรียนรูและหลังการเรียนรู93 
  ยุทธศาสตรเพื่อการเอื้ออํานาจและการพัฒนาความสามารถในองคการแหง
การเรียนรู 
  มารคอท (Marguardt) กําหนดยุทธศาสตรเพื่อการเอื้ออํานาจและการพัฒนา
ความสามารถในองคการแหงการเรียนรู 10 ประการ ดังนี้ 
  1. นโยบายการพิจารณาใหรางวัลกับสมาชิกที่เปนผูใฝเรียนรู องคการจํานวนมากไมมี
การพิจารณาใหรางวัลตอบแทนแกผูใฝเรียน อยางไรก็ตามองคการแหงการเรียนรูยังมีบุคคลที่
สนับสนุนบุคลากรใหเรียนรู และการใหโอกาส องคการจะแสวงหาผูนําที่มีศักยภาพ จากบรรดา
สมาชิกที่ใฝเรียนรู และมีประสบการณ อยางไรก็ตาม สมาชิกที่ไมตองการที่จะเรียนรูจะไดรับการ
สงเสริมโอกาสจากภายนอกองคการดวย 
  2. การสรางทีมงานที่สามารถการจัดการดวยตนเอง องคการแหงการเรียนรูการสราง
ทีมงานที่มีการจัดการดวยตนเอง เชน มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน เขาใจกระบวนการ เอ้ืออํานาจในการ
ตัดสินใจ มีทักษะความชํานาญในการทํางานเปนกลุม ความเขาใจกระบวนการปฏิบัติงานและ
หนาที่ภายในกลุม มีกรอบเวลาในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการทํางานเปนทีมและติดตอตอ
ส่ือสารกับภายนอกองคการ ความสามารถในการจัดการทีมงานดวยนโยบาย กระบวนการ และ
                                                 

               93 lbid., 150-155. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 92

ระบบองคการความเชื่อมั่นภายในกลุมโดยไมคํานึงถึงขอบกพรองเล็กๆ นอยๆ และมคีวามยดืหยุนใน
ดานการทํางานเปนทีม 
  3. การใหอํานาจกับสมาชิกตอการเรียนรูและการผลิต บอยครั้งการใหอํานาจเปนเพียง  
ขอต้ังใจเพื่อการจัดการเทานั้น ส่ิงที่สําคัญคือ การวางแผนการปฏิบัติงานดวยการใชความคิดให
นอยลง แตออกความคิดใหมากขึ้น อยางไรก็ตาม องคการแหงการเรียนรูจะใหอํานาจสมาชิกดาน
ความรูเกี่ยวกับการเงิน เทคนิค และขอมูลอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาดานสติปญญาความรับผิดชอบใน
หนาที่การงาน การใหอํานาจ คือ การสนับสนุนการพัฒนาความคิดใหมๆ ทีมงานสามารถจัดการ
ทุกอยางโดยไมตองการจัดการจากผูบริหาร เพราะการใหอํานาจนี้ชวย สงเสริมสมาชิกใหมีการ
พัฒนามากขึ้น ตัดสินใจไดเร็วขึ้นและมีความรับผิดชอบมากขึ้น 
  4. การสงเสริมใหผูนําทําตัวเปนแบบอยางในดานการเรียนรู ผูบริหารควรแสดงทัศนคติ
และพฤติกรรมที่เหมาะสมเกี่ยวกับการเรียนรู เพื่อเปนแบบอยางในเรื่องการอาน การฟง การสงผล
กระทบการศึกษา และการเขารวมโครงการเกี่ยวกับการเรียนรู ผูบริหารควรพัฒนาทักษะความเปน
ผูนําดานการสรางวิสัยทัศนและการคิดอยางเปนระบบ ผูบริหารควรเรียนรูและยอมรังฟงความ
คิดเห็นจากสมาชิกดวย ควรมีการพัฒนาเครือขายสําหรับผูเรียนรูและผูบริหารจากองคการตางๆ 
และควรเปดใจยอมรับความผิดพลาดและหาโอกาสเพื่อการเรียนรู 
  5. การแนะนําผูนําไปสูกระบวนการและโครงการการเรียนรูที่ดีเยี่ยม ความรับผิดชอบ
ของผูบริหารในองคการแหงการเรียนรู คือ การสรางบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู ไดแก สงเสริม
ความคิดของสมาชิกและเสนอแนะแนวทางที่ดี สนับสนุนการใหอํานาจกับสมาชิก การสราง
ทีมงานที่ดี การยุติ ขอขัดแยงตางๆ การสนับสนุนหรือใหรางวัลทางดานการเรียนรู การสงเสริมการ
สรางประสบการณที่สงผลตอการเรียนรู พูดคุยเกี่ยวกับดานการเรียนรูบอยๆ การสรางและเพิ่ม
โอกาสการเรียนรูทุกที่ทุกเวลา เมื่อเกิดคําถามหรือปญหาพยายามใหสมาชิกหาทางแกไขหรือหา
คําตอบเอง หลีกเลี่ยงที่จะสอนหรือควบคุมสมาชิกและพยายามลดผลกระทบทางดานลบตอ
สมาชิก 
  6. การสรางความสมดุลในการเรียนรู และการพัฒนาบุคคลหรือองคการ องคการแหง
การเรียนรูตองสรางความสามารถดานการปฏิบัติงานใหกับทั้งแตละบุคคลและองคการ โดยการ
เสริมการพัฒนาบุคคลพรอมกัน เชน การออกกําลังกาย การใหคําปรึกษา การจัดการดานการ
บริการสุขภาพอนามัยของสมาชิก 
  7. การสงเสริมและกระตุนใหมีสวนรวมในองคการแหงการเรียนรู ลูกคาเปนแหลงหนึ่ง
ของขอมูลดานการพัฒนาอยางตอเนื่อง และการพัฒนาคุณภาพองคการแหงการเรียนรู สงเสริม
ดานการเรียนรูจึงมีการเผยแพรขอมูลไปยังลูกคาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและบริการการเรียนรูและ
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การแลกเปลี่ยนความรูจะทําใหลูกคาไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การบริการ วิสัยทัศน 
ทางเลือกใหม ดังนั้นการแลกเปลี่ยนความรูไมเพียงทําใหลูกคาเกิดการเรียนรูเทานั้นแตยังสราง
ประโยชนตามมาอีกมากมาย 
  8. การใหโอกาสทางการศึกษากับชุมชน ชุมชนจะเปนแหลงที่สําคัญสําหรับการเรียนรู
ของสมาชิกและลูกคาในปจจุบันและในอนาคต การพัฒนาชุมชน เชน การใหชุมชนมีสวนรวมใน
โครงการความรวมมือในการฝกอบรม การติวและรวมสอนในชั้นเรียน การสงเสริมการเรียนรู
สถาบันทางการศึกษาหรือหนวยงานอื่นๆ 
  9. การสรางการเรียนรูในระยะยาวกับสถานประกอบการ สถานประกอบการเปนสวน
หนึ่งของแหลงความคิดใหมๆ ขอมูล และโครงการตางๆ หรือการบริการขององคการนั้นๆ ดังนั้น
การสนับสนุนแหลงขอมูลทางการศึกษาจะกอใหเกิดผลดีตอองคการ 
  10. การขยายการศึกษาใหถึงจุดสูงสุดจากองคการความรวมมือ เพื่อการสรางโอกาส
ผลประโยชนในดานการตลาดมากกวาระยะเวลาที่จํากัด อยางไรก็ตาม บริษัทที่สนับสนุนดานการ
เรียนรูก็มองเห็นประโยชนในระยะยาวขอความรวมมือในการสรางการเรียนรู ดังนั้นบริษัทเหลานั้น
จึงปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ คือพิจารณาวาควรเรียนรูอะไรจากองคการความรวมมือ เรียนรูวา
ทักษะอะไรที่อาจสรางขึ้นไดในองคการ และจะสรางทักษะเหลานี้ไดอยางไร สรางจุดประสงคใน
การเรียนรูโดยเฉพาะและการมีสวนเกี่ยวของกับทรัพยากรบุคคลที่เอื้อตอการเรียนรู94 
 
 
  ขั้นตอนในการเปนองคการแหงการเรียนรู 
  มารคอท (Marguardt) ไดกําหนดขั้นตอนในการเปนองคการแหงการเรียนรู เพราะการ
สรางองคการแหงการเรียนรูเปนสิ่งที่นาทาทายและนับวาเปนงานที่ยากในการนําองคการไปสู
ความสําเร็จ ซึ่งในแตละองคการตองพัฒนาโครงสรางรูปแบบที่เหมาะสมพื้นฐานทางทักษะ
เทคโนโลยีและอ่ืนๆ ดังนั้นยังคงมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นความตองตองการเรียนรูไมมีจบส้ิน 
องคการแหงการเรียนรูตางจากองคการที่ไมใชองคการแหงการเรียนรู คือ การฝกฝนและการปฏิบัติ
ตามหลักของการเรียนรู ดังนี้ 
  1. การอุทิศตนเพื่อไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ข้ันตอนแรกในการเปนองคการ
แหงการเรียนรู คือ ภาวะผูนําของผูบริหารระดับสูงที่อุทิศตนในการทําใหเกิดองคการแหงการเรยีนรู
ซึ่งความสําเร็จข้ึนอยูกับความสําเร็จในการเรียนรู เพราะเงื่อนไขทางการเรียนรูนี้อยูบนพื้นฐานของ
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ผลประโยชนขององคการกับความสําเร็จสวนบุคคล และความพึงพอใจสวนบุคคลดังนั้นองคการ
แหงการเรียนรูตองมีความตื่นตัว ราเริง และสมบูรณไปพรอมๆ กับผลประโยชนในการปฏิบัติ 
  2. การเชื่อมโยงการเรียนรูกับการปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ข้ันตอนตอมาคือการ
เชื่อมโยงกระบวนการและผลผลิตของการเรียนรูตอเปาหมายเชิงยุทธศาสตรขององคการบาง
องคการสรางทีมงานขึ้นมาใหคําแนะนําใหคําปรึกษาและทบทวนทิศทางการเรียนรูขององคการ
ดวยภาวะผูนําระดับสูงเปนขั้นตอนเริ่มแรกในการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยแสดงความ
เชื่อมโยงโดยตรงระหวางการเรียนรูกับการพัฒนาการปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร การริเร่ิมส่ิงทีย่ากๆ 
ความทาทายในตอนแรกๆ เกิดขึ้นมากแตการใหรางวัลตอบแทนจะชวยใหเกิดการปฏิบัติงานการ
ริเร่ิมส่ิงที่ยากๆ การเชื่อมโยงการเรียนรูกับการปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร คือ การเรียนรูเปนงาน
อยางหนึ่งขององคการอีกทั้งเปนการผลิตและบริการองคการสามารถเรียนรูไดเมื่อทําการผลิตโดย
เนนคุณภาพและความเร็วเพื่อเรียนรูอยางเปนระบบ องคการแหงการเรียนรูยังคงมีความรูที่มี
ประโยชนแมสมาชิกบางคนลาออกไป 
  3. การประเมินความสามารถขององคการกับระบบนํารองขององคการแหงการเรียนรู 
ข้ันตอนที่สําคัญอันดับแรก คือ การประเมินสถานการณขององคการวามีจุดแข็ง หรือจุดออน
องคการตองตระหนักถึงความสําคัญของความเขาใจและการตรวจสอบความสามารถในการเรียนรู
ขององคการโดยใชแบบสอบถามของ Marguardt 
  4. การเผยแพรวิสัยทัศนแหงการเรียนรู หลายองคการไดพัฒนาและกําหนด
ยุทธศาสตรดานวิสัยทัศนขององคการใหม เพื่อใหมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกันเพื่อใหทุกคน
เขาใจและสนับสนุนวิสัยทัศน เหตุผลที่ทําใหวิสัยทัศนขององคการมีความสําคัญ คือ ชวยในการ
สรางจุดมุงหมายและจุดประสงคใหแกสมาชิก จุดมุงหมายที่ตั้งไวจะทําใหเกิดแนวคิดและแนว
ปฏิบัติใหมๆ เกี่ยวกับการเรียนรู โดยจะสรางพลังและความคิดสรางสรรคที่จะนําไปสูการผลิตและ
การบริการที่มีคุณภาพสูง วิสัยทัศนชวยรักษากระบวนการเรียนรูและชวยนําไปสูการคิดวางแผน
เพื่อองคการ 
  5. การตระหนักถึงความสําคัญของการคิดอยางเปนระบบ องคการแหงการเรียนรู
จําเปนตองเริ่มคิดและปฏิบัติอยางเปนระบบ ตองเร่ิมจากการมองภาพรวมทั้งองคการมองวา
องคการตองพึ่งพาซึ่งกันและกัน การมองและแกปญหาอยางเปนระบบ ดังนั้นการคิดอยางเปน
ระบบจะชวยใหสมาชิกมองเห็นหนวยยอยตางๆ  ไดชัดเจนขึ้น  และกําหนดแนวทางที่มี
ประสิทธิภาพ สวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบเนนความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นกับ
สมาชิก การคิดอยางเปนระบบและการปฏิบัติงานตองมีความสมดุลกันรูปแบบองคการแหงการ
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เรียนรูที่มีระบบจะตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปลี่ยนแปลง องคการไมสามารถเปนองคการแหง
การเรียนรูถาเนนเพียงระบบเดียวหรือหนวยงานเดียว แตควรมีทั้งระบบขององคการ 
  6. ผูนํา คือ แบบอยางและรูปแบบการอุทิศตนเพื่อการเรียนรู ผูนําองคการที่กําลังเปน
องคการแหงการเรียนรู ควรมุงเนนที่จะพัฒนาการปฏิบัติการโดยใชการเรียนรูระยะยาวและพัฒนา
อยางตอเนื่อง ภาวะผูนํามีคุณคาตอองคการเพราะผูนําเปนแบบอยางภายในองคการ เปนผูกระตุน
การเรียนรูใหกับสมาชิก และเปนผูเสริมแรงการเรียนรูโดยตนเปนโคช ผูอํานวยความสะดวก และ
เปนผูสนับสนุนการเรียนรู95 
  7. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการไปสูการเรียนรูอยางตอเนื่อง การเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตองเนนวา การเรียนรู และกระบวนการเรียนรูสรางใหเปนนิสัย และรูสึกวาเปนสวนหนึ่งใน
งานของทุกๆ คน การเรียนรูควรเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและความเปนสวนหนึ่งของการผลิต การตลาด 
การแกไขปญหา การเงิน การบริหาร และการปฏิบัติการอื่นๆ ขององคการ ดังนั้นควรใหโอกาสใน
การเรียนรูมากๆ โดยสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย และสนุกสนานใหเกิดขึ้นเนนการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องมากกวาการฝกอบรมแบบตรงเวลา เนนความสัมพันธระหวางสมาชิกดวยกัน การเรียนรู
อยางตอเนื่องมีผลกับการสะทอนความคิด การหยั่งรู และการคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง คือ วัฒนธรรมการเรียนรูที่ชัดเจน 
  8. การกําหนดยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการเรียนรู การเรียนรูจะเกิดขึ้นไมไดหาก
ปราศจากยุทธศาสตรและการวางแผนความรวมมือสําหรับการเพิ่มระดับการเรียนรูของแตละ
บุคคล ทีมงาน และองคการ ยุทธศาสตรที่มีประสิทธิภาพควรมีการสงเสริมการทดลองกับส่ิงใหมที่
แตกตางกันใหเวลาและรางวัลแกนวัตกรรม รวมทั้งใหความสะดวกและจูงใจใหเกิดการทดลอง   
ส่ิงใหมๆ การยกยองสรรเสริญผูเรียนรูโดยยกยองชมเชยผูที่มีความพยายามผูที่ลมเหลวรวมทั้ง
เสริมใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะสูตอไป องคการตองพัฒนาระบบการใหรางวัลแกผูเรียนรู การ
เผยแพรการเรียนรูใหมโดยรวบรวมขอมูลสารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนกันระหวางสมาชิก 
แลกเปลี่ยนประสบการณและการพบปะกันแบบไมเปนทางการ เชน การจัดการแสดงผลงาน คุณภาพ 
โครงการดีเดน โครงงาน นวัตกรรม รวมทั้งการแสดงผลงานคุณภาพมีการสํารวจความสําเร็จและ
ความลมเหลวดวยการนําเรียนรูใหมไปใชในองคการตองใหอิสระ และจูงใจสมาชิกใหเรียนรูภายใน
และภายนอกองคการ และส่ิงตอบแทนกับสมาชิกที่พยายามใชความคิดใหม 
  9. การลดระบบราชการ และกําหนดโครงสรางที่คลองตัวแนวทางแบบราชการมักยึด
รูปแบบและระเบียบกฎเกณฑที่ชัดเจนเขมงวดจะทําลายพลังและความสรางสรรค และความมี
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จิตใจที่กลาเสี่ยง สําหรับองคการแหงการเรียนรูตองกําจัดระบบราชการออกไป ขอพิจารณาที่ควร
ใชในการสรางองคการแหงการเรียนรู คือ การรื้อปรับระบบองคการ กําจัดสวนที่ลดการเรียนรูออก
แตการเอื้ออํานาจแกสมาชิก กําหนดโครงสรางแบบโครงการซึ่งไมใชอุปสรรคตอหนาที่ตางๆ การ
กระจายอํานาจการทํางาน กําจัดโครงสรางที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลง กําจัดอุปสรรคทั้งแนวราบและ
แนวตั้งโดยใหคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงและการประสานกิจกรรมตางๆ 
  10. การเอื้ออํานาจและโอกาสเพื่อการแสดงความสามารถ สมาชิกตองการอํานาจและ
โอกาสในการแสดงความสามารถจนชวยเหลือองคการได การใหอํานาจเปนสิ่งสําคัญในการสราง
ภาวการณเรียนรูที่ประสบความสําเร็จ ดังนั้นควรใหอํานาจในการตัดสินใจที่มีอิสระกับสมาชิกใน
การบริการ เพราะสามารถนําไปสูความสําเร็จที่เปนสากล ทําใหสมาชิกรูสึกวาตนมีบทบาทมาก
ข้ึนและมีกําลังใจในการเรียนรูมากขึ้น 
  11. การเพิ่มการเรียนรูขององคการกับกระแสทางธุรกิจ องคการแหงการเรียนรูจะเจาะ
เขาไปในแหลงที่มีศักยภาพเกี่ยวกับความรูและความคิด คือ ตองขยายการเรียนรูไปสูหุนสวน
ผูรับบริการ ผูประกอบการ และชุมชน ซึ่งกลุมเหลานี้จะชวยเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับ
เปาหมายขององคการ ดังนั้นองคการแหงการเรียนรูควรจัดตารางกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม
และการฝกอบรมเกี่ยวกับการนําการเรียนรูไปใชในการปฏิบัติงาน 
  12. การแสวงหาความรูและการถายทอดความรู การแสวงหาการเรียนรูเพราะในโลก
ใหมนี้ความรูคือพลังเปนความทาทายสําหรับองคการที่จะพัฒนาความรูใหมใหกับสมาชิกองคการ
แหงการเรียนรูจะใหโอกาสกับสมาชิกทุกคนในการแสวงหาความรู องคการจะกําหนดโครงสราง
ระบบและเวลาในการเสาะแสวงหา และปรับปรุงการเรียนรู 
  13. ความตองการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู องคการที่ยังขาดเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คือ ความสามารถในการใชการเก็บและการถายทอดความรูดังนั้นองคการตองแนะนําการ
ปฏิบัติการที่สนับสนุนระบบตางๆ ระบบสารสนเทศจะสงผลยอนกลับไปยังสมาชิกในดานการ
อธิบาย การบรรยายการแสดงกิจกรรม ฝกปฏิบัติ การประเมินผล ขอมูลยอนกลับ และแหลงขอมูล
สารสนเทศอื่นๆ  
  14. การสงเสริมการคาดหวัง และการสนับสนุนการเรียนรูในระดับบุคคล ระดับกลุม 
และระดับองคการ การบริหารระดับสูงคาดหวังวาสมาชิกทุกคนและหนวยงานทั้งหมดขององคการ
ควรมีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเองมากขึ้น องคการควรสงเสริมใหมีการเรียนรูตอเนื่อง
และกระตุนใหใชโอกาสที่มีอยูเพื่อการเรียนรู พัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาองคการ การเรียนรู
เปนความสามารถของกลุมในการคิดและเรียนรูรวมกันเหมือนกับครอบครัว การเรียนรูรวมกันเปน
ทีมควรพัฒนาควบคูไปกับงานที่ไดรับมอบหมายใหม การเขารวมโครงการตางๆ การพัฒนา
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กิจกรรมและการประเมินการเรียนรูเปนกลุมหรือหนาที่ที่แตกตางกันเปนการพัฒนาองคการแหง
การเรียนรู 
  15. การเพิ่มการเรียนรูเพื่อการเปนองคการแหงการเรียนรู องคการเครือขายของ
องคการแหงการเรียนรูในสหรัฐอเมริกาเพื่อการฝกอบรมและการพัฒนาไดรวบรวมบทความและ
หนังสือมากกวา 50 เลมเกี่ยวกับเร่ืององคการแหงการเรียนรู โดยสนับสนุนใหมีการรวมการประชุม
และการประชุมเชิงปฏิบัติการควรเชิญผูนําขององคการแหงการเรียนรูมาบรรยายทฤษฎีและแนว
ปฏิบัติตลอดจนพยายามสนับสนุนการอภิปรายในหัวขอ เชน คุณคาขององคการแหงการเรียนรู 
ปญหาเรื่องการสรางความคิดรวบยอด นอกจากนี้บางองคการยังเปนเครื่องมือในการสรางสมาคม
องคการแหงการเรียนรู 
  16. การปรับปรุง การพัฒนา และการเรียนรูอยางตอเนื่อง หลักเกณฑที่มีความชัดเจน
จะทําใหองคการไตข้ึนไปในระดับสูงได องคการแหงการเรียนรูมักจะเรียนรูวาจะทําอยางไรใหดีข้ึน 
โดยสํานึกวาความรูไมมีวันสิ้นสุด และถือวาความเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนไปตลอด องคการแหง
การเรียนรูทุกคนตองเสาะแสวงหาความรูใหมๆ มากขึ้น และเห็นความสําคัญของการวิเคราะหและ
การปรับเปล่ียนใหเปนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ตองไมหยุดการเรียนรู ตองเรียนรูอยางตอเนื่องและ
ตลอดชีวิต96 
 โดยสรุปแนวคิดองคการแหงการเรียนรูเปนแนวคิดที่ใชกระบวนการเรียนรูของสมาชิก
ในองคการเปนแนวทางในการพัฒนาองคการ โดยใหบุคคลในองคการมีโอกาสเรียนรู ฝกฝน 
พัฒนาศักยภาพ ตลอดจนไดมีสวนรวมในการพัฒนารวมกันของบุคคล ทีมงานและองคการในการ
ดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาองคการไปสูองคการแหงการเรียนรูควรจะมีความรอบรูและเชีย่วชาญ 
ตอการกําหนดยุทธศาสตร เพื่อใหสามารถดึงศักยภาพความสามารถที่แฝงเรนอยูในตัวบุคคลนั้น
ออกมาใชใหเปนประโยชนอยางแทจริง 
 
8. ประวัติความเปนมาของสถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเพือ่พัฒนาชนบท 

 

                                                 
                   96 lbid., 179-191. 
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ภาพที่ 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ความเปนมา 
 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  มหาวิทยาลัยมหิดล เ ร่ิม
ดําเนินงานในป พ.ศ. 2517 มีฐานะเปน “โครงการศูนยศึกษาวิจัยภาษาและวัฒนธรรมอาเซีย
อาคเนย” ดําเนินงานภายในกรอบการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มีที่ทํางานเดิมอยู ณ ตึก
อํานวยการ โรงพยาบาลศิริราช ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่มหาวิทยาลัยมหิดลไดเล็งเห็นความ
จําเปนของการผลิตนักวิชาการที่มีความรูและความเขาใจวิธีการทางภาษาศาสตร ในอันที่จะ
นําไปใชใหเกิดประโยชนในการติดตอส่ือสาร การทําความเขาใจกับผูคนที่มีเชื้อสายเผาพันธุ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและการพูดแตกตางจากคนไทยโดยทั่วไป ไมวาภาษาเหลานี้จะเปนภาษา
กลุมชาติพันธุตางๆ ในประเทศ หรือภาษาของผูคนในภูมิภาคเอเชียอาคเนย โครงการศูนย
ศึกษาวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนยแหงนี้มีศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุริยา  รัตนกุล 
เปนผูกอต้ังและเปนผูอํานวยการคนแรก มีที่ทําการอยูที่อาคารอํานวยการคณะแพทยศาสตรศิริ
ราชพยาบาล ตอมาในป พ.ศ. 2524 ไดรับการยกฐานะเปนสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาชนบท มีฐานะเทียบเทาคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดลในป พ.ศ. 2525 ไดยายที่ทําการมา
อยูที่มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยในระยะแรกมี
ที่ทําการสถาบันฯ ณ อาคารคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรตอมา ไดยายที่ทําการไปอยู ณ 
อาคารเรียนรวม บัณฑิตวิทยาลัย จนเมื่อการกอสรางอาคารของสถาบันฯ แลวเสร็จในปลายป 
พ.ศ. 2542 จึงไดยายที่ทําการมาอยู ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี ตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งนอกจาก อาคารดังกลาวแลวสถาบันฯ ยังมีอาคาร
เรือนไทย (ระเบียบ  คุณะเกษม) ซึ่งใชเปนสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
กิจกรรมอ่ืนๆ 
 นับแตสถาบันฯ ไดรับการสถาปนาขึ้นในป พ.ศ.2524 สถาบันฯ มีผูอํานวยการ ดังนี้ 
 พ.ศ.2524-2531 รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุริยา  รัตนกุล 
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 พ.ศ.2531-2536 รองศาสตราจารย นายแพทยพูนพิศ  อมาตยกุล 
 พ.ศ.2536-2544 ศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุริยา  รัตนกุล 
 พ.ศ.2544-2548 ศาสตราจารย ดร.สุวิไล  เปรมศรีรัตน 
 พ.ศ.2548-ปจจุบัน รองศาสตราจารย ดร.โสภนา  ศรีจําปา 
 ปรัชญา 
 “ภาษาและวัฒนธรรมเปนปจจัยสําคัญในการแกปญหาและพัฒนาสังคม” 
 ปณิธาน 
 1. สงเสริมการศึกษาวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรม และเสริมสรางภูมิปญญาทองถิ่น
โดยใชสหวิทยาการ 
 2. สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูและผลิตบุคลากรที่มีสํานึกรับผิดชอบ ในการทํา
คุณประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่น 
 3. สงเสริมความเขาใจอันดีและความรวมมือระหวางคนในชาติและนานาชาติ เพื่อ
สรางสังคมใหเขมแข็งทามกลางความเปลี่ยน แปลงและความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม 
 4. สงเสริม อนุรักษ พัฒนา และคุมครองภาษาและวัฒนธรรม 
 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อผลิตงานวิชาการทางภาษาและวัฒนธรรม อันเปนประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศและความรวมมือระหวางประเทศ 
 2. ผลิตบุคลากรในสาขาวิชาตางๆ ทางภาษาและวัฒนธรรม 
 3. เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการและใหบริการวิชาการทางภาษาและวัฒนธรรมแก
สังคม 
 4. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการอนุรักษ พัฒนาและคุมครองภาษาและวัฒนธรรม 
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แผนภูมิที่ 8 โครงสรางการบริหารของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 
 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท แบงสวนราชการออกเปน 1 
สํานักงานและ 3 ฝาย คือ 1) สํานักงานผูอํานวยการ ทําหนาที่อํานวยความสะดวกดานธุรการ งาน
บุคคล งานงบประมาณ งานพัสดุ 2) ฝายการศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
หลักสูตรตางๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 3) ฝายบริการวิชาการ       
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการทางวิชาการแกสังคมในรูปแบบตางๆ เชนการ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อชนบท 

สํานักงานผูอํานวยการ ฝายการศึกษา ฝายการวิชาการ ฝายการวิจัย 

งานบริหารและ

งานคลังและพัสดุ 

งานนโยบายและแผน 

งานบริการศึกษา 

งานบริการวิจัย 

งานวิเทศสัมพันธ 

งานเทคโนโลยี

งานบริการคอมพิวเตอร 

งานประชาสัมพันธและ 
เผยแพร 

งานบริการวิชาการ 
และกิจการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาศาสตร 

สาขาวิชาวัฒนธรรม

สาขาวิชาภาษาและ 
วัฒนธรรมเพื่อการ

ส่ือสารและการพัฒนา 

สาขาวิชาพัฒนาชนบท
ศึกษา 

พิพิธภัณฑ
มานุษยวิทยา

สํานักงานบริการ
ขอมลภาษาและ

ศูนยขอมูลวัฒนธรรม
ดนตรีไทย (ประสิทธิ  

ศูนยการศึกษาและฟนฟู
ภาษาและวัฒนธรรมใน

ภาวะวิกฤติ 

ศูนยการแปลและบริการ
ดานภาษา 

ศูนยประสานงานวิชาการ
การวิจัยเพื่อทองถิ่น 

สํานักงานวิจัย
ภาษาและ
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ฝกอบรม การสัมมนา 4) ฝายวิจัยมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยดานภาษา วัฒนธรรม
การสื่อสาร และการพัฒนาชนบท ภาระการดําเนินงานของสถาบัน จัดเปน 9 ดาน คือ 1) การ
บริหารจัดการ เปนการจัดการดานงบประมาณและบุคลากร 2) การวิจัย เปนงานหลักที่มุงเนนไปที่
งานวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมที่สัมพันธกับการพัฒนาประเทศ ลักษณะทุนทางสังคม 
วัฒนธรรมและการนําไปใชแกไขปญหาของการพัฒนาประเทศ คลอบคลุมไปถึงประเทศเพื่อนบาน
เปนการลดชองวางของผูคนตางถิ่นตางวัฒนธรรม และสรางเสริมความสัมพันธกับประเทศเพื่อน
บาน 3)การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันมีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 5 
หลักสูตร เปนหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 4 หลักสูตร คือ ภาษาศาสตร วัฒนธรรมศึกษา ภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา พัฒนาชนบทศึกษา และหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 
1 หลักสูตร คือ ภาษาศาสตร 4) การบริการวิชาการแกสังคม การใหบริการทางวิชาการกับสังคมใน
รูปแบบตางๆ เชนวารสารเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม สารานุกรมกลุมชาติพันธุ จัดตั้ง
ศูนยบริการขอมูลวัฒนธรรมดนตรีไทยสํานักงานบริการขอมูลภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย 
การจัดเสวนาวิชาการ การเปนวิทยากรและอาจารยพิเศษ การอบรมภาษาไทยสําหรับชาว
ตางประเทศ การอบรมเชิงปฏิบัติการดานพิพิธภัณฑและการบริการวิชาการอื่นๆ 5) การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมมีการดําเนินการเกี่ยวกับโครงการฟงเพลงไทยที่เรือนไทย มหิดล คายวัฒนธรรม
ภาคฤดูรอน และการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมตามประเพณีและเทศกาลในรอบป 6) การรับการ
เยี่ยมชมงานของบุคลากรตางสถาบัน และการตอนรับนักวิชาการจากหนวยงานจากตางประเทศ 
7) การสรางเครือขายวิชาการเปนการลงนามความรวมมือกับหนวยงานวิชาการในตางประเทศ
เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม และการศึกษาวิจัย 8) การจัดสวัสดิการ เปนการจัดหารายไดและ
การดูแลดานสวัสดิการใหกับบุคลากรของสถาบัน 9) การประกันคุณภาพ เปนการดําเนินงานเพื่อ
ตรวจสอบทราบจุดแข็งและจุดออนเพื่อนํามาวิเคราะหและหาทางแกไขพัฒนา97 
 
                   แผนที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 
 สถานที่ต้ัง 
 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล - ศาลายา  
 อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย 73170 
 Tel. (662) 800 - 2308 - 14 Fax. (662) 800 - 2332 
 
                                                 

       97 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ,มหาวิทยาลัยมหิดล, รายงาน
ประจําปงบประมาณ 2545 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 7-31. 
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ภาพที่ 2 แผนที่บริเวณสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 
ที่มา : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท [Online], accessed 25 July  
2005Available from http://www.lc.mahidol.ac.th/profile.htm 
 
9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงและความเปนองคการแหง
การเรียนรู มีดังนี้ 
 งานวิจัยในประเทศ 
 ประพันธ  หาญกวาง ไดศึกษาองคการแหงการเรียนรู แนวทางในการพัฒนาองคการ
และทรัพยากรมนุษยขององคการในอนาคต กลาววา องคการในอนาคตมีการเรียนรูและมีการ
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง มีความสามารถนําความรูที่ผลิตขึ้นไดไปใชใหเปนประโยชนตอ
องคการมีโครงสรางขององคการที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู จัดองคการในมิติของความรู อํานาจใน
องคการตองอยูบนพื้นฐานของความรู มีระบบการติดตอส่ือสารที่ยืดหยุน มีการไหลเวียนของขอมลู
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โดยเสรี มีการกระจายอํานาจ ภารกิจและความรับผิดชอบอยางกวางขวาง วัฒนธรรม ยุทธศาสตร และ
ระบบขององคการเกื้อตอการเรียนรูของบุคลากรในองคการ98 
 สุนทรี  กุลนานนท ไดวิจัยเรื่อง ศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูใน
ประเทศไทย ใน 2 ระดับ คือ ระดับมหภาค ไดแก ภาพรวมขององคการทั่วไปในบริบทของ
สังคมไทยและระดับจุลภาพ ไดแก ศักยภาพขององคการแตละแหงที่เปนกรณีศึกษา ผลการศึกษา
ในระดับมหภาคนั้น กลุมเกษตรกรรมและกลุมสารสนเทศมีศักยภาพสูง แตกลุมอุตสาหกรรมมี
ศักยภาพต่ํา สภาพในองคการพบวาจุดเดน ไดแก แนวคิดดานการบริหารจัดการและการเรียนรูที่อิง
วัฒนธรรมตะวันออก ซึ่งเปนพื้นฐานขององคการแหงการเรียนรู สวนสิ่งที่เปนจุดดอย ไดแก 
วัฒนธรรมองคการที่มีลักษณะแบงชนชั้น ยึดระบบอาวุโส เลือกอุปถัมภและรูปแบบการบริหาร
แบบเก็งกําไรระยะสั้น โดยไมสนใจการสรางนวัตกรรม รวมทั้งไมสรางความผูกพันและไมถายทอด
เทคโนโลยีเทาที่ควรในระดับจุลภาพ พบวาแตละแหงตางมีศักยภาพในการพัฒนาในระดับสูงใน
ดานที่แตกตางกัน แตมีจุดออนเหมือนกัน คือ มีชองวางทางความคิดของผูบริหารระดับสูงกับการ
ปฏิบัติจริงในองคการเกี่ยวกับที่จําเปนตอการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู99 
 อภันตรี  รอดสุทธิ ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการรับรู ความสําคัญกับความ
เปนไปไดทางปฏิบัติของแนวคิดองคการแหงการเรียนรู กรณีศึกษาโครงการ จตุสัมพันธธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบวา การรับรูความสําคัญและความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติของแนวคิดองคการแหงการเรียนรูของพนักงานสาขาธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ที่เขารวมโครงการจตุสัมพันธมีการรับรูอยูในระดับมาก100 
 นันทพร  โชตินุชิต ศึกษาการพัฒนาองคการไปสูองคการแหงการเรียนรูในรูปแบบทีม
ขามสายงาน กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) พบวา การทํางานแบบทีมขามสาย

                                                 
                98 ประพันธ  หาญกวาง,”องคการแหงการเรียนรู : แนวทางพัฒนาองคการและ

ทรัพยากรมนุษยในอนาคต”(ภาคนิพนธโครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาตร ,2538), บทคัดยอ. 

                99 สุนทรี  กุลนานันท, “ศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรูในประเทศ
ไทย”(ภาคนิพนธพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,2539),  
บทคัดยอ. 

              100 อภันตรี  รอดสุทธิ, “ความสัมพันธระหวางการรับรูความสําคัญกับความเปนไปได
ในทางปฏิบัติแนวคิดองคการแหงการเรียนรู”(ภาคนิพนธโครงการบัณฑิตศึกษา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร,2541), บทคัดยอ. 
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งานมีสวนสนับสนุนใหเกิดองคการแหงการเรียนรูได เนื่องจากทีมขามสายงานนั้นเปรียบเสมือน
ชุมชนแหงการเรียนรูที่จะทําใหสมาชิกทุกคนไดมีโอกาสเรียนรูอยางกวางขวาง และขยายขีด
ความสามารถของตนเองไดตามปรารถนา101 
 สันติมา  ศรีสังขสุวรรณ ไดศึกษาการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อกาวสูการเปน
องคการแหงการเรียนรู กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา ปจจัยที่สงผลกระทบ
ตอการพัฒนา การเรียนรูดวยตนเองในระดับบุคคล ตองอาศัยความพรอมทั้งทางรางกาย อารมณ 
สังคม และสติปญญา ความตองการของแตละบุคคล การใหส่ิงเสริมแรงเพื่อเปนแรงจูงใจใหเกิด
ความตองการที่จะเรียนรู ในระดับองคการจะตองสนับสนุนสงเสริมบรรยากาศเพื่อการเรียนรู
เพื่อใหบุคลากรในองคการไดเรียนรูจากประสบการณในการปฏิบัติงานเรียนรูจากการแกปญหา 
เรียนรูจากการปฏิบัติงานรวมกัน และอุปสรรคของการเรียนรูเกิดจากลักษณะของความเปนปจเจก
บุคคล ลักษณะการบริหารงานในระบบราชการ หลักและวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนและยังพบวา 
ขอจํากัดการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองของคนไทยสวนหนึ่งเปนผล มาจากการถูกปลูกฝงการ
พัฒนาในแตละชวงของชีวิต เชน จากการอบรมเลี้ยงดู และระบบการจัดการศึกษาของไทย102 
 กิ่งกาญจน  เพชรศรี ไดศึกษาศักยภาพการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพ ผลการศึกษา พบวา พนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพมีความเห็นวา 
ศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนก
ในแตละองคประกอบ พบวา อันดับแรก คือ ดานพลวัตการเรียนรู มีคะแนนอยูในระดับมาก อันดับ
สอง คือ ดานการปรับเปลี่ยนองคการ มีคะแนนอยูในระดับมาก อันดับสาม คือ ดานการเพิ่ม
อํานาจแกบุคคล มีคะแนนอยูในระดับปานกลาง อันดับที่ส่ี คือ ดานการจัดการความรู มีคะแนนอยู
ในระดับปานกลางและอันดับสุดทาย คือ ดานการใชเทคโนโลยี103 

                                                 
                101 นันทพร  โชตินุชิต, “การพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูในรูปแบบขามสายงาน” 

(ภาคนิพนธโครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
,2538), บทคัดยอ. 

               102 สันติมา  ศรีสังขสุวรรณ, “การพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองเพื่อกาวสูการเปนองคกร
แหงการเรียนรู” (ภาคนิพนธโครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร, 2540), บทคัดยอ. 

              103 กิ่งกาญจน  เพชรศรี, “ศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพ” (ภาคนิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร ,2542), บทคัดยอ. 
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 เสาวรส  บุญนาค ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับความ
เปนองคการแหงการเรียนรูของฝายการพยาบาลตามการรับรูของพยาบาล วิชาชีพในโรงพยาบาล
รัฐบาลกรุงเทพมหานคร พบวา ความเปนองคการแหงการเรียนรูของฝายการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับสูง และบรรยากาศองคการโดยรวมกับความเปนองคการแหงการ
เรียนรูโดยรวม อยูในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และตัวแปรที่รวมกันพยากรณความเปนองคการแหงการเรียนรู ไดแก การทํางานเปนทีม การ
สนับสนุนในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมกันพยากรณความเปนองคการแหงการเรียนรูไดรอยละ 42104 
 เสาวลักษณ  จัดพล วิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล 
จันทบุรี โดยใชทฤษฎีการเปนองคการแหงการเรียนรู พบวา การพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ตามความเห็นของครูอยูในระดับมาก105 
 วิโรจน  สารรัตนะ และอัญชลี  สารรัตนะ ศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการบริหารกับความ
เปนองคการแหงการเรียนรู ซึ่งการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางการบริหารกับความ
เปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 9 ผลการวิจัย พบวา โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 9 มีการพัฒนาความเปนองคการแหงการ
เรียนรูสูงกวาเกณฑข้ันต่ําของระดับมากไมมากนัก ในขณะที่การพัฒนาปจจัยทางการบริหาร อยู
ในระดับมาก จากการศึกษาเปรียบเทียบ พบวา มีเพียงสามกรณีที่โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมี
การพัฒนาต่ํากวาโรงเรียนขนาดอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ การพัฒนาความมีประสิทธิผล
ของโรงเรียนซึ่งต่ํากวาโรงเรียนขนาดใหญ การพัฒนากลุมบริหารตนเองและการติดตอส่ือสาร และ
การเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงซึ่งต่ํากวาโรงเรียนขนาดกลาง นอกจากนั้น ผลการวิจัยยัง พบวา 
ความสัมพันธระหวางปจจัยทางการบริหารกับความเปนองคการแหงการเรียนรู อยูในระดับ ปาน
กลางและมีทิศทางเปนบวก และเมื่อวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา ปจจัยทางการบริหารตาง

                                                 
              104 เสาวรส บุญนาค, “ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับความเปนองคการ

แหงการเรียนรู ของฝายพยาบาล  ตามการรับ รู ของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลรัฐ 
กรุงเทพมหานคร”(วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการพยาบาล 
บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543) ,บทคัดยอ. 

               105 เสาวลักษณ  จัดพล, “การพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี”(งานนิพนธหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545), บทคัดยอ. 
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รวมกันอธิบายความเปนองคการแหงการเรียนรูไดรอยละ 46.30 โดยมีปจจัยการพัฒนาความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียน ปจจัยการบริหารหลักสูตรและการสอน และปจจัยการพัฒนากลุมบริหาร
ตนเองและการติดตอส่ือสารสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะหเสนทาง พบวา  
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีปจจัยการพัฒนาความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียน ปจจัยการสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศองคการเชิงสรางสรรค ปจจัย
การตัดสินใจรวมและมีวิสัยทัศน ปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และปจจัยการบริหารหลักสูตร
และการสอนสงผลโดยตรงตอความเปนองคการแหงการเรียนรู นอกนั้นมีอิทธิพลในทางออม ซึ่ง
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์เสนทางรวมทั้งทางตรงและทางออม พบวา มีลําดับความสําคัญใน
การพัฒนาปจจัยทางการบริหารดังนี้ ปจจัยการพัฒนาความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ปจจัยการ
สรางวัฒนธรรมและบรรยากาศองคการเชิงสรางสรรค ปจจัยการเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง
ปจจัยการพัฒนาความเปนองคการวิชาชีพ และปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามลําดับ    
นอกจากนั้นยังพบวา มีปจจัยการบริหาร 3 ปจจัยที่ไดรับอิทธิพลจากปจจัยตัวอื่น แตสงผลตอ
ความเปนองคการแหงการเรียนรูอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ปจจัยการพัฒนากลุมบริหาร
และการติดตอส่ือสาร ปจจัยการจูงใจเชิงสรางสรรค และปจจัยการบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม106 
  ลือชัย จันทรโป  ไดศึกษาเรื่อง  รูปแบบการเปนองคการแหงการเรียนรู ของโรงเรียน
อาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย ผลวิจัยพบวา 
 1. สภาพของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู ของโรงเรียน
อาชีวศึกษาคาทอลิก ในประเทศไทยในภาพรวม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร พบวา อยูในระดับ
มาก และตามความคิดเห็นของครู พบวา อยูในระดับปานกลาง 
 2. ระดับของการเปนองคการแหงการเรียนรู ของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกใน
ประเทศไทยในภาพ รวม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร และครู พบวา อยูในระดับมาก 
 3. ความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนอา ชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย พบวา ความสัมพันธเชิงโครงสรางของรูป
แบบจําลองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีวสึกษาคาทอลิก
ในประเทศไทยสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาการทดสอบความกลมกลืน ดังนี้ คาไค-

                                                 
                                106 วิโรจน  สารรัตนะ และอัญชลี  สารรัตนะ, ปจจัยทางการบริหารกับความเปน
องคการแหงการเรียนรู ขอเสนอผลการวิจยัเพื่อพฒันาและการวพิากษ (กรุงเทพฯ : ทพิยวิสุทธิ,์ 
2545), บทคัดยอ. 
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สแควร = 16.89 คา df = 10 คา p = 0.077 คา GFI = 0.99 คา AGFI = 0.95 คา RMR = 0.0088 
เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวม พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลรวมตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร วัฒนธรรมองคการ ภาวะผูนํา บรรยากาศในการทํางาน โครงสรางองคการ การ
ดําเนินงานดานการจัดการ การจูงใจ และระบบองคการ 
 ขอเสนอแนะสําหรับสภาพการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย 
 1. การจัดหลักสูตรการอบรมผูบริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การศึกษาแบบคาทอลิก วัฒนธรรมแบบคาทอลิก บรรยากาศแหงการเรียนรู การจูงใจ และภาวะ
ผูนําแบบคาทอลิก และความรูเกี่ยวกับการเปนองคการแหงการเรียนรู 
 2. การสงเสริมวัฒนธรรมโรงเรียนใหมีความเขมแข็งบนพื้นฐานที่สําคัญ คือ ปรัชญา 
อุดมการณ ทัศ นคติ ความเชื่อ และคานิยมที่มีพื้นฐานมาจากคริสตศาสนา ซึ่งประกอบกันเปน
ความเชื่อในส่ิงที่ดีที่สุดในดานคุณภาพและการบริการ การใหความสําคัญแกบุคคล การอุทิศตน 
ความมุงมั่นใหนักเรียนเปนบุคคลสําคัญที่สุด การสรางแรงบันดาลใจ และความเชื่อมั่นในความ
เจริญกาวหนาของโรงเรียน 
 3. โรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกมีโครงสรางลําดับข้ันของตําแหนงในระดับสูงมีนอย
จึงทําใหการ เลื่อนตําแหนงเปนไปไดยาก และในปญหาสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันโรงเรียนไม
สามารถขยายตัวเพิ่มข้ึน ดังนั้นการบริหารบุคคลควรสนับสนุนระบบการสับเปล่ียนตําแหนงงาน
ตามแนวนอนมากกวา 
 4. โครงสรางโรงเรียนควรสงเสริมการบริหารแบบใชทีมงานเปนฐาน 
 5. สนับสนุนใหสายการบริหารควรเปนแบบรวมมากกวาแบบปรามิด 
 6. สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสรางระบบเครือขายสารสนเทศในการ 
ติดตอส่ือสาร แลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางโรงเรียนสมาชิก รวมทั้งระหวางเครือขายกับ
หนวยงานภายนอกดวย 
                   ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารโรงเรียนอาชีวคาทอลิก 
 1. ผูบริหารตองเปนผูริเร่ิม สงเสริมสนับสนุนใหครูเห็นความสําคัญตอการทําใหโรงเรียน
เปนโรงเรียน แหงการเรียนรูอยางจริงจัง ดังนั้นผูบริหารควรมีความรู ความเขาใจและใหการอบรม
เกี่ยวกับการเปนองคการแหงการเรียนรู เพื่อใหเกิดการปฏิบัติจริงขึ้นภายหลัง 
 2. ผูบริหารควรทําหนาที่เปนผูสนับสนุนใหครูไดใชความสามารถของตนเองในการ
ปฏิบัติงานอยางมี อิสรเสรีภาพ สรางสรรคผลงานที่ตนเองตองการได ดังนั้น การกําหนดบทบาท
หนาที่ในตําแหนงตางๆ ควรคํานึงถึงการสรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณซึ่ง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 108

กันและกัน การรวมกันเผยแพรความรู ความคิดใหมๆ และสงเสริมใหครูเปนผูใฝเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ 
 3. ผูบริหารควรสนับสนุนใหเกิดการทํางานแบบทีมงานที่มีสมาชิกมาจากหลาย
หนวยงานซึ่งมีความ เชี่ยวชาญแตกตางกันเพื่อใหเกิดการคิดสรางสรรค สามารถแกปญหาที่ซ้ําซอน
ไดดี รวดเร็ว ตลอดจนเปนการทําใหเกิดการเรียนรูในการอยูรวมกับผูอ่ืน และลดความขัดแยงใน
การปฏิบัติงาน ดังนั้นผูบริหารควรเอื้ออํานวยและเปนผูประสานงานที่ดี และสรางความคลองตวัใน
การปฏิบัติงานแตละทีมงาน 
 4. ผูบริหารควรสนับสนุนวัฒนธรรมที่สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองการทํางานรวมกัน
เปนทีม และ การใหเสรีภาพในการแสดงออกทางวิชาการและการเรียนรูดังนั้นควรสนับสนุนใหครู
ไดมีสวนรวมปฏิบัติงานในรูปแบบโครงการหรือกิจกรรมที่มีการสนทนาปรึกษาหารือ การ
แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และรวมมือกันจนบรรจุเปาหมายของโรงเรียน 
 งานวิจัยในตางประเทศ 
 เดวิส (Davis) ไดศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและองคการแหงการเรียนรูโดย
ไดศึกษาในแงการปฏิบัติกิจกรรมของผูบริหารในการกระตุนใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและ
รายกลุมผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมและการปฏิบัติของผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลตอการ
เรียนรูเปนรายบุคคลและรายกลุม นอกจากนี้ยังพบวาผลการวิจัยมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 1) หัวหนา
ทีมไดปฏิบัติบทบาทของผูนําการเปลี่ยนแปลง 2) ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองมีการสรางบรรยากาศ
การเรียนรู โดยการสนับสนุนความรวมมือและนําศักยภาพของทีมมาใช 3) ผูนํามีพฤติกรรมที่
เหมาะสม 4) มีการทาทายใหทีมมีการตั้งคําถามและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 5) มีการ
แบงปนความรูและขอมูลสารสนเทศเพื่อชวยในการเรียนรูของทีม 6) ผูนําสงเสริมใหสมาชิกในทมีมี
โอกาสเรียนรูภาพรวมและวิธีปฏิบัติ รวมทั้งการตัดสินใจที่มีผลตอระบบ 7) ผูนําสงเสริมใหสมาชิก
ในทีมมีโอกาสเรียนรูความเปนผูนําดวยตนเอง จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาองคการตางๆ ควรที่
จะมีการสอนผูบริหารเกี่ยวกับบทบาทในการสงเสริมองคการของผูนํามีผลตอการปฏิบัติของ
ผูใตบังคับบัญชาผูบริหารควรจะสรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมการเรียนรูในที่ทํางาน ความรูและ
ระบบขอมูลสารสนเทศนับเปนองคประกอบสําคัญที่จะกอใหเกิดองคการแหงการเรียนรู107 

                                                 
              107 B. Davis, “Transformational Leadership and Organizational Learning : 

Leader actions that Stimulate lndividual and Group Learning” Dissertations Abstracts 
International 58,3(1997) : 0692. 
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 แมคอนาลลี (McAnally) ไดศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองคการซึ่งสนับสนุนหรือไม
สนับสนุนในการสรางสรรคความเปนองคการแหงการเรียนรู การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาใน
องคการแหงหนึ่งตามแนวคิดการเปนองคการแหงการเรียนรูของ Senge (1990) เร่ืององคการแหง
การเรียนรู และแนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมองคการของ Schein (1992) พบวา พื้นฐานที่สนับสนุน
การเปนองคการแหงการเรียนรู ไดแก โปรแกรมการประสานความรวมมือ (Corporate) การเปนพี่
เล้ียง (Mentoring) การปฏิบัติการที่ไดรับการเลือกสรรค (Selection Practices) โปรแกรมการ
ฝกอบรมและการพัฒนา (Training and Development Programs) กระบวนการของแตละบุคคล 
(individual Department Processes) และความลาชาในระยะกาวของธุรกิจ (Slowing the pace 
of the business) สวนพื้นฐานที่ไมสนับสนุนใหเกิดการเปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบไป
ดวยความแตกแยกในงานและในแผนก การกําจัดของแหลงขอมูลระบบการติดตอส่ือสารที่มี
จุดออนความเขมงวดของเวลารวมทั้งการประสานงานและระยะกาวทางธุรกิจ (the pace of the 
business)108 
 ฟอรด (Ford) ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงองคการระหวางผูนํา 
และเจาหนาที่ในองคการ เพื่อปรับเปลี่ยนองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงจะสําเร็จลงไดตองประกอบไปดวยการมีวิสัยทัศนรวมกัน การทํางานเปนทีม การเปด
ใจซ่ึงกันและกัน และการเคารพขอตกลงในหลักการบางอยางที่ถือปฏิบัติกันมา นอกจากนี้ ใน
งานวิจัยนี้ยังไดทําการทดสอบการบริหารจัดการแบบระบบราชการ อีกทั้งไดมีการออกแบบโครง-
รางหลักการและแนวทางที ่จะผลักดันองคการไปสู แนวทางของการเปนองคการแหงการ
เรียนรู109 
 บารเน็ตต (Barnett) ไดสรุปไวในงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบองคการแหงการ
เรียนรูในกระบวนการที่นําไปสูผลสําเร็จของเทคโนโลยีสารสนเทศวา รูปแบบองคการแหงการ
เรียนรูจะนําเสนอเคาโครงที่เปนจริงของความเขาใจในพฤติกรรมขององคการ รูปแบบขององคการ
แหงการเรียนรูจะมีฐานะเปนเครื่องมือของกระบวนการแหงความสําเร็จในการใชเทคโนโลยี

                                                 
              108 Kimcee  McAnally, “A Study of the Facets of Organizational Culture which 

Support or Discourage the Creation of Learning Organization” (Ph.D. dissertation 
California University, 1997). 

             109 David F. Ford, Toward a Learning Organization : Guidelines for 
Bureaucracies. [CD-ROM]. Abstract from : ProQuest. File : Dissertation Abstracts Item 
MQ23134. 1997. 
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สารสนเทศจากการวิเคราะหการตอบสนองของขอมูลแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกันระหวาง
ผลลัพธของกระบวนการพัฒนากับผลรวมของคาการสังเกตในเรื่องความกดดันทีเกิดจากการ
แขงขันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม110 
 ไกเซอร (Kaiser) ไดศึกษาเรื่องแบบแผนการเปนองคการแหงการเรียนรู กรณีศึกษา
รูปแบบขององคการแหงการเรียนรู โดยมีการทดลองตัวแปรขององคการแหงการเรียนรู เพื่อสราง
แรงผลักดันในองคการ โดยไดทดลองกับพนักงาน 439 คนในบริษัทผลิตนิวเคลียรแหงหนึ่งที่มีขอ
สงสัยเกี่ยวกับการเรียนรูและทําความเขาใจองคการ ตัวแปรที่ใชในการวิจัย คือ ภาวะผูนํา วัฒนธรรม 
พันธกิจและยุทธศาสตร การดําเนินงานดานการจัดการ โครงสรางองคการ บรรยากาศในการ
ทํางาน ระบบองคการ การจูงใจ การเรียนรู นวัตกรรม และขอบเขตการเรียนรูภายนอก สถิติที่ใช 
คือ การวิเคราะหการถดถอยเปนในการการทดสอบบทบาทของตัวแปรขององคการ เพื่อนําผลที่ได
ไปอธิบายความเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู นวัตกรรม และขอบเขตการเรียนรูภายนอก ตัวแปรแต
ละตัวที่นําเขามาในรูปการวิเคราะหการถดถอยมีรากฐานแนวคิดของแบบการเปลี่ยนแปลง
องคการของ Burke Litwin การวิจัยครั้งนี้ไดทําการทดสอบบทบาทของการเรียนรูนวัตกรรม และ
ขอบเขตของการเรียนรูภายนอก ซึ่งจัดเปนแรงผลักดันของการดําเนินงานในองคการ จากการ
ทดสอบไดผลตามสมมติฐาน 30 ขอ ในทั้งหมด 40 ขอ ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงอิทธิพล
ของภาวะผูนํา วัฒนธรรม พันธกิจและยุทธศาสตร และโครงสรางองคการ ในขณะที่การดําเนินงาน
ดานการจัดการ บรรยากาศในการทํางาน และการจูงใจ มีอิทธิผลนอยกวาสมมติฐาน แตมีตัวแปร
ที่ไมไดอยูในความคาดหมายของขอสมมติฐาน คือ ระบบองคการ เพราะไมมีอิทธิพลตอการ
เรียนรู111 

                                                 
             110 William Dan Barnett,  An Empirical Study of the Learning Organization 

Model in Information Technology Enabled Process Improvement [CD-ROM], Abstract 
from : ProQuest. File : Dissertation Abstracts Item 

             111 Sandra M.Kaiser, “Mapping the Learning Organization : Exploring A Model 
of Organizational Learning” (Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy of the 
Louisiana State University, 2000), Abstract. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 3 

 
การดําเนินการวิจยั 

 
   การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานที่สัมพันธตอการเปนองคการแหงการเรียนรู เพื่อนําผลการวิจัยมา
ใชเปนแนวทางในการบริหารและการพัฒนาองคการการวิจัยครั้งนี้ใชบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหนวยวิเคราะห (unit 
of analysis) และผูใหขอมูลในการวิจัยมีการดําเนินการตามระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้ 
 
ขั้นตอนการดําเนินการวจิัย 
  เพื่อใหการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค ผูวิจัยกําหนดรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินการ
วิจัยเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
  ข้ันตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค ศึกษา
วรรณกรรม รวมถึงรายงานของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย คือ การเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานเพื่อการเปนองคการแหงการเรียนรู จัดทําโครงรางงานวิจัย เพื่อเสนอขออนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัย 
   ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยดําเนินการจัดสรางเครื่องมือ  
การปรับปรุงเครื่องมือใชเครื่องมือที่ศึกษาและพัฒนาไปเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลที่เปนกลุม
ตัวอยางแลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาทดสอบความถูกตอง วิเคราะหและแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
   ข้ันตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการวิจัย ทํารางรายงานการวิจัยนําเสนอตอ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบการวิจัย ทํารางรายงานการวิจัยจัดทํารายงาน
การวิจัยฉบับรางนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
 
ระเบียบวิธวีจิัย 
   เพื่อใหงานวิจัยมีประสิทธิผลสูงสุดและสอดคลองตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึง
ไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบดวยแผนแบบการวิจัย ประชากรตัวอยาง
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และขนาดของตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแบบแผนการวิจัย
ลักษณะของการวิจัยกลุมตัวอยางเดียวศึกษาสภาวะการณไมมีการทดลอง (the one-shot, post 
test non-experimental, case study design) แสดงไดดวยแผนผัง (diagram) ตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชากร 
  ประชากรที่ใชสําหรับในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทประกอบดวย อาจารย นักวิจัย/เจาหนาที่วิจัย บุคลากรฝาย
สนับสนุนวิชาการ จํานวน 80 คน ดังมีรายละเอียด ตามรารางที่ 6 
ตารางที่ 6 ประชากรที่เปนบคุลากรของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพฒันาชนบท 
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อาจารย 24 4 0 0 28 
นักวจิัย/เจาหนาที ่ 6 2 0 3 11 
ฝายสนบัสนนุ 20 4 14 3 41 

รวม 50 10 14 6 80 

ที่มา : “รายงานประจําปงบประมาณ 2545 ,”2545. 

  

 O 
 
 
R X 

R  หมายถงึ  ตัวอยางที่ไดจากการสุม 
X   หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
O   หมายถงึ  ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษา 
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กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางที่นํามาศึกษาผูวิจัยสุมเลือกมาจากประชากร และกําหนดขนาดตัวอยาง
โดยใชตารางการประมาณขนาดตัวอยาง ของเกร็จซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) ได
ตัวอยางเปนบุคลากรของสถาบันจํานวน 66 คน1 ไดจํานวนบุคลากรที่เปนตัวอยางตามจํานวนที่
กําหนด ดังรายละเอียดตามตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 บุคลากรของสถาบันวิจยัภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพฒันาชนบทที่เปนกลุมตัวอยาง  
 

ภาระหนาที่ในการปฏิบัติงาน ประชากร กลุมตัวอยาง 
อาจารย 28 23 

นักวจิัย/เจาหนาที ่ 11 9 
ฝายสนบัสนนุ 41 34 

รวม 80 66 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชตัวแปรที่ประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตน และตัวแปรตาม 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. ตัวแปรพื้นฐานเปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง ประสบการณทํางาน 
    2. ตัวแปรตน เปนการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ(Xtot)  เปนองคประกอบที่
สําคัญในการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม ไดนําทฤษฎีของ Burke, and Litwin,. “A Causal Model of 
Organizational Performance and Change.” Journal of Management. 18(3) 1992:523-545 
ซึ่งประกอบดวย 
    2.1 ภาวะผูนํา (X1) เปนพฤติกรรมของบุคคลที่อุทิศตนเพื่อใหสมาชิกเกิดการเรียนรูรวมกัน 
ประสานวิสัยทัศนของบุคคล มีความคิดสรางสรรค สามารถสอนงานและเปนแบบอยางในดาน
คุณธรรม พรอมเปนผูชวยเหลือและสนับสนุนสมาชิกใหการปฏิบัติงานสําเร็จตามเปาหมายของ
องคการ 

                                                      
   1 พวงรัตน ทวีรัตน ,การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร, พิมพคร้ังที ่7 (กรุงเทพฯ 

:สํานักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540) ,303. 
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  2.2 พันธกิจและกลยุทธ (X2) หมายถึง พฤติกรรมของสมาชิกที่มีการคิดอยางเปนระบบ 
สมาชิกนําวิสัยทัศนสวนตัวมารวมเปนเปาหมายขององคการ และกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
โดยคํานึงถึงแผนงานในแตละหนวยงาน สามารถใหหนวยงานภายนอกตรวจสอบไดสรางองค
ความรู และมีการเผยแพรขอมูลสารสนเทศที่เปนพื้นฐานองคความรูขององคการ 
  2.3 วัฒนธรรมองคการ (X3) เปนวิถีการประพฤติ ปฏิบัติงานของสมาชิกที่มีคานิยม  
แหงการแลกเปลี่ยนความรู การมีอิสระในการเรียนรู กลาเสี่ยงและทดลองสิ่งใหม มีความเปน
เอกภาพในองคการ ยอมรับและเขาใจเปาหมายขององคการ 
  2.4 การดําเนินงานดานการบริหารจัดการ (X4) หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่
สนับสนุนการเรียนรูจากความสําเร็จและความผิดพลาดจูงใจใหมีความรับผิดชอบตอการเรียนรู 
จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการเรียนรู
และการปฏิบัติงานของสมาชิก 
  2.5 โครงสรางองคการ (X5) เปนการแบงงานและความรวมมือระหวางหนวยงานการ
รายงาน การกําหนดความสัมพันธของสมาชิก สายงานบังคับบัญชา ชวงการบังคับบัญชา การ
กระจายอํานาจ และการตัดสินใจเพื่อใหเกิดการเรียนรูและประสิทธิผลขององคการ 
  2.6 ระบบและนโยบายขององคการ (X6) หมายถึง หลักการและแนวทางการทํางาน
รวมทั้งการที่องคการมีระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารทรัพยากร
มนุษย และการฝกอบรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูของสมาชิก 
  2.7 บรรยากาศในการทํางาน (X7) เปนสภาพแวดลอมภายในองคการที่สรางความ
ประทับใจ และความรูสึกที่ดีของสมาชิก มีลักษณะเปนบรรยากาศการเรียนรูดวยตนเองและการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง และมีการปฏิสัมพันธที่เอ้ือใหสมาชิกมีความกาวหนาและประสบความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงาน 
  2.8 การจูงใจ (X8) เปนพฤติกรรมของผูนําที่การกระตุนใหเกิดการอุทิศตน มีความ
กระตือรือรน มีความผูกพันในการปฏิบัติงาน และความเพียรพยายามในการเรียนรูและปฏิบัติงาน
เพื่อบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ 
  2.9 ภาระงาน (X9) หมายถึง ทักษะและความสามารถในการทํางานใหดีรวมทั้งความ
ปรารถนาที่จะทํางานใหสําเร็จ 
  2.10 ความตองการของบุคลากร (X10) เปนปจจัยที่สนองความคิดความตองการแก
บุคคลเพื่อใหปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย ความตองการทางกายก็ดี หรือทางจิตวิทยาก็ดีเปนสิ่งที่
บุคคลสามารถตอบสนองได 
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 3. ตัวแปรตาม เปนความเปนองคการแหงการเรียนรู (Ytot)ภายใตพื้นฐานวินัย 5 ประการที่
ทุกคนจะตองศรัทธาและรวมกันถือปฏิบัติ ไดนําทฤษฎีของ บาทหลวงลือชัย จันทรโปะ “รูปแบบ
การเปนองคการแหงการเรียนรู ของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย” มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2546. ซึ่งประกอบดวย 
  3.1 มุงสูความเปนเลิศ (Y1) ทุกคนตองมุงมั่นเกงในการเรียนรูเกงคิดเกงทําและตอง
เรียนรูไปตลอดชีวิต ตลอดจนตองสรางวิสัยทัศนสวนตัวและมุงมั่นที่สรางสรรคสงเสริมใหมีความ
เพียรมุมานะและพัฒนาอยูตลอดเวลา 
  3.2 รูปแบบวิธีการคิด (Y2) จะเปนพื้นฐานของวุฒิภาวะ (EQ) ประสบการณซึ่งสะสม
ตั้งแตเด็กดังนั้นการปรับตัวขององคการเพื่อใหเกิดการแขงขัน จะตองใหทุกคนมีความรูความเขาใจ
ไปในทางเดียวกันและความจําเปนและถูกตองที่ตองเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเพื่อไมใหเกิดปญหา
กับองคการ สรางวินัยใหเกิดการยอมรับในเหตุและผลยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเปดโลกทัศนตอ
ระบบและวิธีการใหมๆ 
  3.3 การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Y3) วิสัยทัศนองคการ (corporate vision) จะเปนจุดมุงหมาย
รวมกันของสมาชิกในองคการที่จะมุงมั่นใหไปถึง 
  3.4 การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Y4) จิตสํานึกเชนนี้จะกอใหเกิดความตองการของกลุม
คนในองคการที่จะเรียนรูรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณกัน ชวยเหลือเกื้อกูล สามัคคีเปน
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน ขยันคิดขยันเรียนรูขยันทําซึ่งจะขจัดจุดออนของทีมงานไดเปนอยางดี 
  3.5 ความคิดความเขาใจเชิงระบบ (Y5) เปนความตระหนักถึงความเปนระบบคิดอยาง
มีระบบ เปลี่ยนแปลงอยางมีระบบ 
 
เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
 ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 1 ฉบับ ใชเก็บขอมูลจาก
ตัวอยางที่เปนอาจารย นักวิจัย และขาราชการสายสนับสนุน โดยใชแบบสอบถามแบงเปนสาม
ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ คุณวุฒิ
ทางการศึกษา ตําแหนง ประสบการณในตําแหนง และการไดรับการอบรมทางการบริหารหรือการ
พัฒนาประสิทธิผล ลักษณะเปนแบบกําหนดตัวเลือกไวให (force choice) มีจํานวน 7 ขอ  
 ตอนที่ 2 เปนการสอบถามตามแนวคิดของ เบิรคและลิทวิน (Burke and Litwin) ในดาน
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในองคการ 10 ดาน ไดแก 1) ภาวะผูนํา 2) พันธกิจและกลยุทธ   
3) วัฒนธรรมองคการ 4) การดําเนินงานดานการจัดการ 5) โครงสรางองคการ 6) ระบบและ
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นโยบายขององคการ 7) บรรยากาศในการทํางาน 8) การจูงใจ 9) ภาระงาน 10) ความตองการ
ของบุคลากร ผูวิจัยบูรณาการจากแบบสอบถามของบาทหลวง ดร.ลือชัย จันทรโปะ  
 ตอนที่ 3 เปนการสอบถามเกี่ยวกับความเปนองคการแหงการเรียนรูตามแนวคิดของเซนจ 
(Senge) ใน 5 ดาน คือ 1) บุคคลมีความเปนเลิศ 2) รูปแบบวิธีการคิด 3)การมีวิสัยทัศนรวมกัน   
4) การเรียนรูรวมกันเปนทีม 5) การคิดอยางเปนระบบ ผูวิจัยบูรณาการจากแบบสอบถามของ
บาทหลวง ดร.ลือชัย  จันทรโป2 
 สําหรับแบบสอบถามที่ 2 และตอนที่ 3 เปนแบบจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ของไลเคิรท 
(Likert’s Rating Scale) โดยกําหนด คาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
                

    ระดับ 5 หมาถงึ  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด    ใหมีน้าํหนัก 5 คะแนน 
   ระดับ 4 หมาถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ใหมีน้าํหนัก 4 คะแนน 
   ระดับ 3 หมาถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ใหมีน้าํหนัก 3 คะแนน 
   ระดับ 2 หมาถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับพอใช ใหมีน้าํหนัก 2 คะแนน 

    ระดับ 1 หมาถงึ  มีการปฏิบัติอยูในระดับตองปรับปรุง ใหมีน้าํหนัก 1 คะแนน 
การพัฒนาเครื่องมือ 
    ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัย 
คร้ังนี้ไวดังตอไปนี้ 
   ข้ันที่ 1 ศึกษารวมวรรณกรรมที่เกี่ยวของ แลวพัฒนาเครื่องมือภายใตคําปรึกษาของ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิ 
   ข้ันที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) โดยการหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (index of item objective congruence : IOC) ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถาม
ใหผูควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ และนํามาปรับปรุงแกไข 
(ภาคผนวก ก) 
   ข้ันที่ 3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 30 ชุด 

                                                      
 2 ลือชัย จันทรโป, รูปแบบการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิก
ในประเทศไทย (Learning organization model in Catholic Vocational School of Thailand 
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2546). 
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   ข้ันที่ 4 นําแบบสอบถามที่นําไปทดลองใชมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (reliability) 
ตามวิธีการของครอนบัค (Cronbach) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) ไดคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดังนี้ (ภาคผนวก จ) 
     แบบสอบถามในสวนของการเปลีย่นแปลงการปฏิบัตงิานขององคการ มีความความ
เชื่อมัน่เทากบั 0.9887 
  แบบสอบถามในสวนของการเปนองคการแหงการเรียนรู มีความความเชื่อมันเทากับ
0.9843 
    แบบสอบถามทั้งฉบับมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.9919 
การเก็บรวบรวมขอมลู 
  เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้บรรลุตามจุดประสงค ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการเก็บขอมูลจากตัวอยาง 
โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
   1. ผูวิจัยนําหนังสือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงสถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอความรวมมือ และอํานวยความ
สะดวกในการเก็บขอมูล 
    2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปยังสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล แลวเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา มาวิเคราะหขอมูลโดยกําหนดขั้นตอนการ
วิเคราะหดังนี้ 
 1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในดาน เพศ อายุ คุณวุฒิ
ทางการศึกษา ตําแหนง ประสบการณในตําแหนง และการไดรับการอบรมทางการบริหารหรือการ
พัฒนาประสิทธิผล ใชคารอยละ (%) 
 2. การวิเคราะหองคประกอบดานการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ ใชคาเฉลี่ย 
(mean : X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) 
 3. การวิเคราะหการเปนองคการแหงการเรียนรูใชคาเฉลี่ย ( X) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation : S.D.) 
 4. การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติงานขององคการ ที่สัมพันธกับการเปนองคการแหงการ
เรียนรูใชการวิเคราะห คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ 
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 สําหรับการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน และ การเปนองคการแหงการเรียนรู
คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูล ตกอยูในชวงคาเฉลี่ยใดกําหนด
เกณฑในการแปลความหมายตามแนวคิดของ เบสท (Best)3 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 คาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แสดงวา มีผลการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 
 คาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 แสดงวา มีผลการปฏิบัติอยูในระดับดีมาก 
 คาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แสดงวา มีผลการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
 คาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แสดงวา มีผลการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
 คาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แสดงวา มีผลการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
การวิจยัครั้งนีม้ีวัตถุประสงค 
 1. เพื่อทราบการเปลี่ยนการปฏิบัติงาน ของสถาบนัวจิัยภาษาและวัฒนธรรมเพือ่พัฒนา
ชนบท มหาวทิยาลยัมหิดล 
 2. เพื่อทราบองคการแหงการเรียนรู ของสถาบนัวจิัยภาษาและวัฒนธรรมเพือ่พัฒนา
ชนบทมหาวทิยาลัยมหิดล 
 3. เพื่อทราบความสัมพันธระหวาง การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานกับองคการแหงการ
เรียนรูของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพฒันาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 3 John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey : 
PrenticHall  Inc., 1970), 190. 
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สรุป 
 

  การวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการที่สัมพันธกับองคการแหงการ
เรียนรู ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดลนี้  เปน
การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตน คือการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ ตาม
ทฤษฎีของเบิรคและลิทวิน (Burke  and Litwin) ซึ่งประกอบดวยองคประกอบยอย 10 ดานคือ 1. 
ดานภาวะผูนํา(X1)  2. ดานพันธกิจและยุทธศาสตร(X2)  3. ดานวัฒนธรรมองคการ(X3)  4. ดานการ
บริหารจัดการ(X4)  5. ดานโครงสรางองคการ(X5)  6. ดานระบบและนโยบายขององคการ(X6)  7. 
ดานบรรยากาศในการทํางาน(X7)  8. ดานการจูงใจ(X8)  9. ดานภาระงาน(X9)  10. ดานความ
ตองการของบุคลากร(X10)  กับตัวแปรตาม คือ องคการแหงการเรียนรูตามทฤษฎีของ ปเตอร เอ็ม,
เซนจ (Perter M, Senge) ซึ่งประกอบดวยองคประกอบยอย 5 ดานไดแก 1. ดานบุคคลมีความ
เปนเลิศ(Y1)  2. ดานรูปแบบและวิธีการคิด(Y2)  3. ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน(Y3) 4.ดานการ
เรียนรูรวมกันเปนทีม(Y4)   5.ดานการคิดอยางเปนระบบ(Y5)  โดยใชบุคลากรของสถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 66 คน เปนหนวยในการ
วิเคราะห เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของ
องคการตามทฤษฎีของ เบิรคและลิทวิน (Burke and Litwin) และองคการแหงการเรียนรู ตาม
ทฤษฎีของ ปเตอร เอ็ม. เซนจ (Peter M. Senge) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขัอมูลไดแก ความถี่ 
(frequencies) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย ( X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
วิเคราะหขอมูลหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment) 
 
  
  
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
บทที่  4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
   การวิจัย เร่ือง “ การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ ที่สัมพันธกับองคการแหง

การเรียนรูของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล”  มี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 2) ศึกษาระดับองคการแหงการ
เรียนรู และ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานกับองคการแหงการ
เรียนรูของสถาบันวิจัยของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 
ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnairs) โดยผูวิจัยไดจัดสงดวยตนเอง แก
บุคลากรทั้งสายบริหารและสายปฏิบัติการ  ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 
ทั้งหมด จํานวน  66  ชุด   ไดรับแบบสอบถามคืนมา 66 ชุด คิดเปน 100 %  ผูวิจัยไดตรวจสอบความ
ครบถวนของแบบสอบถาม กอนนําไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รูป   ซึง่ผลการ
วิเคราะหขอมูลจะนําเสนอเปน 4 ข้ันตอน คือ 

ตอนที่ 1  การวิเคราะหสถานภาพผูตอบแบบสอบถามและขอมูลพื้นฐาน 
ตอนที่ 2  การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม

เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 
ตอนที่ 3  การวิเคราะหองคการแหงการเรียนรูของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ

พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 
ตอนที่ 4  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานกับองคการ

แหงการเรียนรูของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ตอนที่ 1  การวิเคราะหสถานภาพผูตอบแบบสอบถามและขอมูลพื้นฐาน 
 ในการศึกษาลักษณะทางประชากร ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหจากคาสถิติพื้นฐาน 
อันไดแก อัตราสวนรอย (%) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะหที่
ไดมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 8   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และขอมูลพื้นฐาน 
n = 66 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1. เพศ   

ชาย 21 31.80 
หญิง 45 68.20 

รวม 66 100.00 
2. อายุ   
 21-30 ป 12 18.18 
 31-40 ป 17 25.76 
 41-50 ป 17 25.76 
 50 ปขึ้นไป 20 30.30 

รวม 66 100.00 
3. คุณวุฒิทางการศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 13 19.70 
 ปริญญาตรี 22 33.30 
 ปริญญาโท 21 31.80 
 สูงกวาปริญญาโท 10 15.20 

รวม 66 100.00 
4. ประสบการณการปฏิบัติงานในหนวยงานนี้   
 1-5 ป 19 28.79 
 6-10 ป 12 18.18 
 11-15 ป 5 7.58 
 15 ปขึ้นไป 30 45.45 

รวม 66 100.00 
5. ตําแหนงหนาที่การงาน   
 อาจารย ผูบริหาร 23 34.85 
 นักวิจัย/เจาหนาที่วิจัย 9 13.64 
 บุคลากรฝายสนับสนุนวิชาการ 34 51.51 

รวม 66 100.00 
 

  จากตารางที่ 8  พบวา ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 
45 คน คิดเปนรอยละ 68.20 และเพศชายจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 31.80 มีอายุระหวาง 50 ป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 122

ข้ึนไป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 30.30 รองลงมา อายุ 31-40 และ 41-50 จํานวน 17 คน คิด
เปนรอยละ 25.76 และอายุนอยที่สุด 21-30 จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 18.18 มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 33.30 รองลงมาระดับ
ปริญญาโท จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 31.80 และต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 13 คน คิดเปน
รอยละ 19.70 นอยที่สุดคือ สูงกวาปริญญาโท จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 15.20 สวน
ประสบการณการปฏิบัติงานในหนวยงาน พบวาสวนใหญมีประสบการณการทํางานมากที่สุดคือ
ปฏิบัติงาน 15 ปข้ึนไป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 45.45 รองลงมาคือปฏิบัติงาน 6-10 ป 
จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 18.18 และนอยที่สุด ปฏิบัติงาน 11-15 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอย
ละ 7.58  สวนสถานภาพตําแหนงหนาที่การงาน พบวาบุคลากรฝายสนับสนุนวิชาการ มีจํานวน 
34 คน คิดเปนรอยละ 51.51 รองลงมาเปนอาจารยและผูบริหาร จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 34. 
 
ตอนที่ 2  การวิเคราะหขอมูลการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ ของสถาบัน 

วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 
   การว ิจ ัยในครั ้งนี ้มุ งศ ึกษาการเปลี ่ยนแปลงการปฏิบ ัต ิงานขององค การ  ของ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  10 ดาน ไดแก ดานภาวะผูนํา ดานพันธกิจและกล
ยุทธ ดานวัฒนธรรมองคการ ดานการบริหารจัดการ ดานโครงสรางองคการ ดานระบบและ
นโยบายขององคการ ดานบรรยากาศในการทํางาน ดานการจูงใจ ดานภาระงาน ดานความ
ตองการของบุคลากรโดยผูวิจัยไดทําการวิเคราะหจากคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะหมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 9  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ   
                  ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 

n = 66 
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ X  S.D. คาระดับ 

1.  ดานภาวะผูนํา  3.71 0.71 มาก 

2.  ดานพันธกิจและกลยุทธ  3.69 0.56 มาก 
3.  ดานวัฒนธรรมองคการ 3.89 0.60 มาก 
4.  ดานการบริหารจัดการ  3.66 0.67 มาก 

5.  ดานโครงสรางองคการ  3.84 0.63 มาก 

6.  ดานระบบและนโยบายขององคการ 3.71 0.61 มาก 
7.   ดานบรรยากาศในการทํางาน  3.71 0.61 มาก 
8.  ดานการจูงใจ  3.48 0.75 ปานกลาง 
9.  ดานภาระงาน 3.88 0.65 มาก 
10.  ดานความตองการของบุคลากร  3.51 0.76 มาก 

รวม  (Xtot) 3.70   0.54   มาก 
 
   จากตารางที่ 9  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทมีการเปลี่ยนแปลง

การปฏิบัติงานขององคการในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.70, S.D. = .54) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของแตละดานพบวา มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ อยูในระดับมาก
จํานวน 9 ดาน โดยดานวัฒนธรรมองคการมีคาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด  ( X = 3.89, S.D. = 
.60) รองลงมาคือ ดานภาระงาน ( X = 3.88, S.D. = .65)  ดานโครงสรางองคการ ( X = 3.84, S.D. 
= .63)  ดานภาวะผูนํา X = 3.71, S.D. = .71) ดานระบบและนโยบายขององคการ ( X  = 3.71,  
S.D. =  .61) ดานบรรยากาศในการทํางาน ( X = 3.71, S.D = .61) ดานพันธกิจและกลยุทธ ( X = 
3.69, S.D. = .56) ดานการบริหารจัดการ ( X =  3.66, S.D. = .67) ดานความตองการของ
บุคลากร ( X =  3.51, S.D. = .76)  สวนการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน อีก 1 ดาน คอื ดานการจงู
ใจ ( X = 3.48, S.D. = .75) มีคาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ อยูในระดับปาน
กลาง  

   แสดงใหเห็นวาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
ใหความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานวัฒนธรรมองคการมากที่สุด รองลงมาคือ 
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ดานภาระงาน และดานโครงสรางองคการ ในสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงนอยหรือใหความสําคัญ
นอยที่สุดคือ ดานการจูงใจ  
 

   จากผลการวิเคราะหการเปลี ่ยนแปลงการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทรายดาน พบประเด็นสําคัญดังตอไปนี้  
 

ตารางที่ 10 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานภาวะผูนํา 
n = 66 

การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ X  S.D. คาระดับ 

ดานภาวะผูนํา 
1. ผูบริหารสามารถปฏิบัติตนเพื่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวมและ
ผูรวมงาน 

3.97 0.63 มาก 

2. ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศน สามารถกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของงานไดชัดเจน  มีความเปนไปไดในการปฏิบัติ 

3.80 0.77 มาก 

3. ผูบริหารรับรูภารกิจของตน กลาเผชิญปญหามีศักยภาพในการทํางาน
สูง และสามารถแกปญหาได 

3.68 0.84 มาก 

4. ผูบริหารสามารถโนมนาวและกระตุนใหผูรวมงานเกิดความภาคภูมิใจ
ที่จะทํางานรวมกันเพื่อหนวยงาน 

3.65 0.90 มาก 

5. ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานดวยความตั้งใจมีโอกาสแสดง
ความสามารถและพัฒนาจุดเดนของตนเองอยูเสมอ 

3.74 0.90 มาก 

6. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร และเปดโอกาสใหบุคลากร
แสดงความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานโดยอิสระ 

3.61 1.01 มาก 

7.  ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรมีความสามัคคี รวมกันปฏิบัติหนาที่ เพื่อ
เอาชนะอุปสรรค 

3.82 0.91 มาก 

8.  ผูบริหารสามารถใหคําแนะนําในการ แกไขปญหาไดเมื่อผูปฏิบัติงาน
พบอุปสรรค 

3.59 0.86 มาก 

9.  ผูบริหารใหคําแนะนํา/ยกยอง ใหกําลังใจการปฏิบัติหนาที่ของ
บุคลากรอยูเสมอ 

3.67 1.03 มาก 

10. ผูบริหารใหความเอาใจใส ดูแล และปฏิบัติตอบุคลากร 
      ดวยความเสมอภาค และยุติธรรม 

3.59 1.01 มาก 

รวม  (Xtot) 3.71 0.71 มาก 
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           ดานภาวะผูนาํ 
  จากตารางที่ 10  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ

พัฒนาชนบทมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานภาวะผูนํา อยูในระดับมาก ( X = 3.71, S.D. = 
.71) เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละคุณลักษณะในสามลําดับแรก พบวา ผูบริหารสามารถปฏิบัติ
ตนเพื่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวมและผูรวมงาน อยูในระดับมาก ( X = 3.97, S.D. = .63) เปน
ลําดับแรก รองลงมาคือ ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรมีความสามัคคีรวมกันปฏิบัติหนาที่เพื่อ
เอาชนะอุปสรรค ( X = 3.82, S.D.= .91) ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศน สามารถกําหนดวัตถุประสงค
และเปาหมายของงานไดชัดเจน มีความเปนไปไดในการปฏิบัติ ( X = 3.80, S.D.= .77) สวน
คุณลักษณะดานภาวะผูนําในลําดับสุดทาย คือ ผูบริหารสามารถใหคําแนะนําในการแกไขปญหา
ไดเมื่อผูปฏิบัติงานพบอุปสรรค ( X = 3.59, S.D.= .86) ผูบริหารใหความเอาใจใส ดูแล และ
ปฏิบัติตอบุคลากรดวยความเสมอภาค และยุติธรรม ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.59, 
S.D.= 1.01) 

 

ตารางที่ 11 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานพันธกิจ 
                  และกลยุทธ  

n = 66 

การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ X  S.D. คาระดับ 
 

ดานพันธกิจและกลยุทธ 
11. ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของ
หนวยงานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

3.92 0.69 มาก 

12. มีการกําหนดแผนกลยุทธในการพัฒนาหนวยงาน 3.97 0.74 มาก 
13. ทานมีสวนรวมในการปรับแผนกลยุทธจากผลลัพธของการ
ดําเนินงานตามแผนงาน 

3.48 0.90 ปานกลาง 

14. บุคลากรในหนวยงานพยายามปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค 
เปาหมายและมาตรฐานที่กําหนด 

3.74 0.66 มาก 

15. บุคลากรในหนวยงานใหการยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

3.65 0.98 มาก 
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ตารางที่ 11 (ตอ) 
n = 66 

การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ X  S.D. ระดับ 
 

16. แผนพัฒนาหนวยงานระบุแนวพัฒนาผลงานใหมๆ หรือการบริการ
รูปแบบใหมๆ ซึ่งดีกวาหรือแตกตางจากหนวยงานอื่นในขณะนี ้

3.47 0.79 ปานกลาง 

17. สามารถระบุจุดแข็งสําคัญ ที่ทําใหทานสามารถปฏิบัติงานไดตาม
วัตถุประสงคหรือแผนกลยุทธที่หนวยงานกําหนดไว 

3.58 0.72 มาก 

รวม  (Xtot) 3.69 0.56 มาก 
 
ดานพันธกิจและกลยุทธ 
จากตารางที่  12  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม          

เพื่อพัฒนาชนบทมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานพันธกิจและกลยุทธ อยูในระดับมาก  
( X = 3.69 S.D. = .56) เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละคุณลักษณะในสามลําดับแรก พบวา มี
การกําหนดแผนกลยุทธในการพัฒนาหนวยงาน ดําเนินการอยูในระดับมาก ( X = 3.97, S.D.=.74) 
เปนลําดับแรก รองลงมาคือ ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของหนวยงาน
ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ( X = 3.92, S.D. = .69) บุคลากร
ในหนวยงานพยายามปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค เปาหมายและมาตรฐานที่กําหนด ( X = 3.74, 
S.D.= .66) สวนคุณลักษณะดานพันธกิจและกลยุทธในลําดับสุดทาย คือ การมีแผนพัฒนา
หนวยงานระบุแนวพัฒนาผลงานใหมๆ หรือการบริการรูปแบบใหมๆ ซึ่งดีกวาหรือแตกตางจาก
หนวยงานอื่นในขณะนี้ ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.47,    S.D. = .79) 
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ตารางที่ 12  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปลีย่นแปลงการปฏิบัติงานดานวฒันธรรมองการ  
n = 66 

การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ X  S.D. คาระดับ 
 

ดานวัฒนธรรมองคการ 
18. การปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุม สามารถแกปญหาไดดีกวา 

4.00 0.82 มาก 

19. บุคลากรมีความคาดหวังรวมกันที่จะทํางานใหประสบผลสําเร็จ 3.94 0.87 มาก 
20. ทานสามารถคาดการณไดวาในอนาคตหนวยงานมีแนวโนมไป

ในทิศทางใด 
3.52 0.88 มาก 

21. การทํางานในปจจุบันจําเปนตองปฏิบัติและเรียนรูรวมกันทั้ง
หนวยงาน 

3.86 0.78 มาก 

22. บุคลากรทุกคนมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองใหเปนผูมี
ความรู ความสามารถในการทํางาน 

3.94 0.74 มาก 

23. การทํางานของบุคลากรมีความเอื้ออาทรตอกัน 3.94 0.89 มาก 
24. บุคลากรมีความเชื่อและมุงมั่นในการทําส่ิงที่ดีที่สุดใหกับ

หนวยงาน 
3.95 0.79 มาก 

25. บุคลากรทุกคนควรมีความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับเปาหมายของ
หนวยงาน 

3.94 0.78 มาก 

รวม  (Xtot) 3.89 0.60 มาก 
 
ดานวัฒนธรรมองคการ 

 จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบทมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ ดานวัฒนธรรมองคการ อยูในระดับมาก 
( X =3.89, S.D.=.60) เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละคุณลักษณะในสามลําดับแรก พบวา 
บุคลากรมีความคิดเห็นวาการปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุม สามารถแกปญหาไดดีกวา อยูในระดับ
มาก ( X = 4.00, S.D. = .82) เปนลําดับแรก รองลงมาคือ บุคลากรมีความเชื่อและมุงมั่นในการ
ทําสิ่งที่ดีที่สุดใหกับหนวยงาน ( X = 3.95, S.D. = .79) การทํางานของบุคลากรมีความเอื้ออาทร
ตอกัน ( X = 3.94,  S.D. =0.89) บุคลากรมีความคาดหวังรวมกันที่จะทํางานใหประสบผลสําเร็จ 
( X = 3.94, S.D.= .87) บุคลากรทุกคนควรมีความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับเปาหมายของหนวยงาน 
( X = 3.94, S.D.= .78) บุคลากรทุกคนมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรู 
ความสามารถในการทํางาน ( X = 3.94, S.D.= .74)สวนคุณลักษณะดานวัฒนธรรมองคการใน
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ลําดับสุดทาย คือ ความสามารถคาดการณไดวาในอนาคตหนวยงานมีแนวโนมไปในทิศทางใด 
( X = 3.52,S.D. = .88)  
 
ตารางที่ 13 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปลีย่นแปลงการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการ  

n = 66 

การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานการบรหิารจัดการ X  S.D. คาระดับ 
 

26. ผูบริหารดูแลใหกระบวนการทํางานทุกหนวยงานสอดคลอง
กันอยางราบรื่น 

3.56 0.77 มาก 

27. ผูบริหารมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานทุกหนวยงาน 3.77 0.80 มาก 
28. ผูบริหารและบุคลากรรวมกันวางแผนและกําหนดเปาหมายที่

ทาทาย  
3.77 0.74 มาก 

29. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรไดรวมกันใชความชํานาญ
จัดทําโครงการและงานตางๆ เมื่อมีโอกาส 

3.83 0.81 มาก 

30. ผูบริหารใหโอกาสบุคลากรแตละคนนําเสนอแนวคิดใหมใน
การปฏิบัติงาน 

3.80 0.96 มาก 

31. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นและมี   
สวนรวมในการบริหารงาน 

3.51 0.96 มาก 

32. ผูบริหารมีความคงเสนคงวาในการใหรางวัลความดี
ความชอบ 

3.38 1.21 ปานกลาง 

33. การกระทําของผูบริหารกอใหเกิดการเรียนรูที่มีคุณคาสามารถ
นําไปใชประโยชนไดทั่วทั้งหนวยงาน 

3.50 0.93 มาก 

34.  ผูบริหารจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาที่ทานตองการเพื่อให
การปฏิบัติงานมีประสิทธิผล 

3.61 0.80 มาก 

35. ผูบริหารพยายามชวยใหบุคลากรมีความผูกพันกันและ
ทํางานเปนทีม 

3.89 0.98 มาก 

36. บุคลากรและผูบริหารรวมกันปฏิบัติงานเปนอยางดี 3.59 0.84 มาก 
37. เมื่อทานประสบปญหาในการทํางาน ผูบริหารสามารถชวย

แกปญหาและใหกําลังใจ 
3.58 0.91 มาก 
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ตารางที่ 13 (ตอ)  
n = 66 

การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานการบรหิารจัดการ X  S.D. คาระดับ 
 

38. ผูบริหารและบุคลากรรวมกันตรวจสอบการปฏิบัติงานเปน 
อยางดี 

3.77 0.89 มาก 

39. ในการปฏิบัติงานทุกครั้งมีการประเมินผล 3.77 0.86 มาก 
40. มีการนําผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและวางแผนในครั้งตอไป 3.64 0.80 มาก 

รวม  (Xtot) 3.66 0.67 มาก 
 
ดานการบริหารจัดการ 
จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา

ชนบทมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการ อยูในระดับมาก ( X = 3.66, S.D. 
= .67)  เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละคุณลักษณะในสามลําดับแรก พบวา ผูบริหารพยายามชวย
ใหบุคลากรมีความผูกพันกันและทํางานเปนทีม อยูในระดับมาก ( X =3.89, S.D. = .98) เปน
ลําดับแรก รองลงมาคือ ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรไดรวมกันใชความชํานาญจัดทําโครงการ
และงานตาง ๆ เมื่อมีโอกาส ( X =3.83, S.D. = .81)   และผูบริหารใหโอกาสบุคลากรแตละคน
นําเสนอแนวคิดใหมในการปฏิบัติงาน   ( X = 3.80,S.D. = .96) สวนคุณลักษณะดานการบริหาร
จัดการในลําดับสุดทาย คือ ผูบริหารมีความคงเสนคงวาในการใหรางวัลความดีความชอบ ( X = 
3.38, S.D. = 1.21) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง  

 
ตารางที่ 14 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานโครงสราง 

องคการ 
n = 66 

การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานโครงสรางองคการ X  S.D. คาระดับ 
 

41. การกําหนดหนาที่และขอบขายงานเปนไปตามโครงสรางการ
จัดหนวยงานของหนวยงาน 

3.88 0.81 มาก 

42. ผูบริหารมอบหมายหนาที่ใหกับบุคลากรอยางเหมาะสมกับ
ความรูความสามารถ 

3.85 0.81 มาก 
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ตารางที่ 14   (ตอ)  
n = 66 

การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานโครงสรางองคการ X  S.D. คาระดับ 

43. การมอบหมายงานใหกับบุคลากรเปนไปตามสายงานและ   
มีความชัดเจน 

3.70 0.84 มาก 

44. การจัดโครงสรางของหนวยงานชวยใหทานมีโอกาสติดตอกับ
บุคคลที่เหมาะสมนอกหนวยงานได 

3.65 0.77 มาก 

45. การจัดโครงสรางของหนวยงานบอกถึงความรับผิดชอบตอ
ผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น 

3.89 0.81 มาก 

46. การจัดโครงสรางเปนหนวยงานตางๆ ชวยใหทานเขาใจ 
อยางชัดเจนถึงภารกิจหนาที่ของแตละหนวยงาน 

4.09 0.82 มาก 

รวม  (Xtot) 3.84 0.63 มาก 
 
ดานโครงสรางองคการ 
จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา

ชนบทมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานโครงสรางองคการ อยูในระดับมาก ( X = 3.84,  S.D. 
= .63)  เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละคุณลักษณะในสามลําดับแรก พบวา การจัดโครงสรางเปน
หนวยงานตางๆ ชวยใหทานเขาใจอยางชัดเจนถึงภารกิจหนาที่ของแตละหนวยงาน  อยูในระดับ
มาก ( X =4.09, S.D.= .82)  เปนลําดับแรก รองลงมาคือ การจัดโครงสรางของหนวยงานบอกถึง
ความรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น ( X = 3.89, S.D. = .81)  และมีความคิดเห็นวาการ
กําหนดหนาที่และขอบขายงานเปนไปตามโครงสรางการจัดหนวยงานของหนวยงาน ( X = 3.88, 
S.D. = .81)  สวนคุณลักษณะดานโครงสรางองคการในลําดับสุดทาย คือ การจัดโครงสรางของ
หนวยงานชวยใหทานมีโอกาสติดตอกับบุคคลที่เหมาะสมนอกหนวยงานได( X = 3.65, S.D. = .77) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 131

ตารางที่ 15 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานระบบและ 
                 นโยบายขององคการ 

n = 66 
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานระบบและนโยบายของ

องคการ 
X  S.D. คาระดับ 

 

47. ระบบบริหารตางๆ และนโยบายของหนวยงานมีการปรับปรุงให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

3.71 0.84 มาก 

48. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบบริหาร
และอื่นๆ  

3.74 0.75 มาก 

49. ระบบบริหารตางๆ และนโยบายของหนวยงานมีการปรับปรุงให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

3.77 0.87 มาก 

50. ระบบปฏิบัติงานในหนวยงานทําใหการประสานงานเปนไป
อยางราบรื่น 

3.67 0.88 มาก 

51. หนวยงานมีมาตรฐานที่สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

3.56 0.96 มาก 

52. ระบบสารสนเทศชวยใหทานปฏิบัติงานไดดีขึ้น 3.80 0.85 มาก 
รวม  (Xtot) 3.71 0.61 มาก 

 
ดานระบบและนโยบายขององคการ 
จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา

ชนบทมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานระบบและนโยบายขององคการ อยูในระดับมาก 
( X = 3.71, S.D. = .61)  เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละคุณลักษณะในสามลําดับแรก พบวา มี
ความคิดเห็นวาระบบสารสนเทศชวยใหทานปฏิบัติงานไดดีข้ึน อยูในระดับมาก ( X = 3.80, S.D. 
= .85) เปนลําดับแรก รองลงมาคือ มีความคิดเห็นวาระบบบริหารตางๆ และนโยบายของ
หนวยงานมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ( X = 3.77, S.D. = .87) และ 
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบบริหารและอื่นๆ ( X = 3.74, S.D. = .75)  
สวนคุณลักษณะดานระบบและนโยบายขององคการในลําดับสุดทาย คือ หนวยงานมีมาตรฐานที่
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร  ( X = 3.56, S.D. =0.96) 
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ตารางที่ 16  คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานบรรยากาศใน
การทาํงาน 

n = 66 

การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานบรรยากาศในการทํางาน X  S.D. คาระดับ 
 

53. บุคลากรสวนใหญในหนวยงานมีความตั้งใจปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมาย ดวยความกระฉับกระเฉง และมีความสุข 

3.85 0.77 มาก 

54. ผูบริหารมุงเนนใหบุคลากรทํางานเปนทีม มีความสามัคคีและ
อยูรวมกันฉันทมิตร 

3.94 0.78 มาก 

55. มีกลุมบุคลากรบางกลุมรวมตัวตอตานความคิดเห็น หรือ     
การกระทําของบุคลากรสวนใหญอยูเสมอ 

3.38 1.22 ปานกลาง 

56. บุคลากรมีโอกาสพบปะสังสรรคระหวางกลุมเพื่อนอยูเปน
ประจํา 

3.65 0.92 มาก 

57. มีการใชพลังของกลุมกดดันเพื่อนบุคลากรที่มีความเห็นตางกัน 3.05 0.97 ปานกลาง 
58. ทานไดรับการมอบหมายใหปฏิบัติงานเรื่องสําคัญๆ และ

สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ 
3.89 0.73 มาก 

59. บุคลากรเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนความรูและความ ชํานาญกับผูอื่น 3.82 0.88 มาก 
60. บุคลากรรูสึกมุงมั่นในการทําใหเปาหมายของตนสําเร็จโดย

เปาหมายของหนวยงานสําเร็จไปดวยกัน 
4.12 0.83 มาก 

รวม  (Xtot) 3.71 0.61 มาก 
 
ดานบรรยากาศในการทํางาน  
จากตารางที่ 16  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ

พัฒนาชนบทมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานบรรยากาศในการทํางาน  อยูในระดับมาก 
( X = 3.71, S.D. = .61) เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละคุณลักษณะในสามลําดับแรก พบวา มี
ความคิดเห็นวาบุคลากรรูสึกมุงมั่นในการทํางานทําใหเปาหมายของตนสําเร็จ โดยเปาหมายของ
หนวยงานสําเร็จไปดวยกัน อยูในระดับมาก ( X = 4.12, S.D. = .83) เปนลําดับแรก รองลงมาคือ 
ผูบริหารมุงเนนใหบุคลากรทํางานเปนทีม มีความสามัคคีและอยูรวมกันฉันทมิตร ( X = 3.94, 
S.D. = .78)  และทานไดรับการมอบหมายใหปฏิบัติงานเรื่องสําคัญ ๆ และสามารถปฏิบัติงานได
อยางเต็มความสามารถ ( X = 3.89, S.D. = .73) สวนคุณลักษณะดานบรรยากาศในการทํางาน 
ในลําดับสุดทาย คือ มีความคิดเห็นวามีการใชพลังของกลุมกดดันเพื่อนบุคลากรที่มีความเห็น
ตางกัน  ( X = 3.05, S.D. = .97) อยูในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 17 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานการจงูใจ 
n = 66 

การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานการจูงใจ X  S.D. คาระดับ 
 

61. ผูบริหารสามารถนิเทศ ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ
บุคลากรและหนวยงาน 

3.59 0.86 มาก 

62. ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานดวยความตั้งใจและ
พัฒนาจุดเดนของตนเองอยูเสมอ 

3.62 0.82 มาก 

63. ผูบริหารปฏิบัติตอบุคลากรดวยความเสมอภาคและยุติธรรม 3.50 1.15 มาก 
64. ผูบริหารใหคําแนะนํา/ยกยอง ใหกําลังใจการปฏิบัติหนาที่

ของบุคลากรอยูเสมอ 
3.38 0.99 ปานกลาง 

65. ผูบริหารดูแล เอาใจใสการปฏิบัติงานของบุคลากรอยาง
ใกลชิด 

3.32 0.98 ปานกลาง 

66. ผูบริหารสามารถกระตุนใหผูรวมงานตระหนักถึงส่ิงสําคัญที่
ควรไดรับการพิจารณา 

3.56 0.75 มาก 

67. ผูบริหารทําใหบุคลากรมีความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับ
ระบบการพิจารณาความดีความชอบ 

3.35 0.92 ปานกลาง 

68. ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนความกาวหนาของบุคลากร 3.53 0.88 มาก 
รวม  (Xtot) 3.48 0.75 ปานกลาง 

 
ดานการจูงใจ  
จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา

ชนบทมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานการจูงใจ  อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.48, S.D. = 
.75) เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละคุณลักษณะในสามลําดับแรก พบวา มีความคิดเห็นวา
ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานดวยความตั้งใจและพัฒนาจุดเดนของตนเองอยูเสมอ อยูใน
ระดับมาก ( X = 3.62, S.D. = .82)  เปนลําดับแรก รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถนิเทศ ให
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอบุคลากรและหนวยงาน ( X = 3.59, S.D. = .86)  และผูบริหาร
สามารถกระตุนใหผูรวมงานตระหนักถึงสิ่งสําคัญที่ควรไดรับการพิจารณา ( X = 3.56,  
S.D. = .75) สวนคุณลักษณะดานการจูงใจ ในลําดับสุดทาย คือ ผูบริหารดูแล เอาใจใสการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางใกลชิด ( X = 3.32, S.D. = .98)  
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ตารางที่ 18 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานภาระงาน 
n = 66 

การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานภาระงาน X  S.D. คาระดับ 
69. บุคลากรเต็มใจทํางานเพื่อความสําเร็จขององคการ 4.15 0.79 มาก 
70. บุคลากรพยายามปฏิบัติงานใหดีขึ้น แมเมื่อมีส่ิงไมราบรื่น

เกิดขึ้นก็ตาม 
4.20 0.66 มาก 

71. บุคลากรปฏิบัติงานสอดคลองกับความตองการของชุมชน 3.71 0.92 มาก 
72. หนวยงานจัดระบบงานตางๆ โดยยึดระเบียบแบบแผน

บริหารงานตามระเบียบแบบแผนอยางเครงครัด 
3.56 0.83 มาก 

73. ผูบริหารใชกฎระเบียบอยางเครงครัดเพื่อปองกันความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

3.59 0.94 มาก 

74. หนวยงานกําหนดนโยบาย เปาหมาย ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ 

4.06 0.80 มาก 

รวม  (Xtot) 3.88 0.65 มาก 
 

ดานภาระงาน 
จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา

ชนบทมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานภาระงาน  อยูในระดับมาก ( X = 3.88, S.D.=.65)  
เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละคุณลักษณะในสามลําดับแรก พบวา มีความคิดเห็นวาบุคลากร
พยายามปฏิบัติงานใหดีข้ึน แมเมื่อมีส่ิงไมราบร่ืนเกิดขึ้นก็ตาม อยูในระดับมาก ( X = 4.20,     
S.D. = .66)  เปนลําดับแรก รองลงมาคือ บุคลากรเต็มใจทํางานเพื่อความสําเร็จขององคการ( X = 
4.15, S.D. = .79)  และมีความคิดเห็นวาหนวยงานกําหนดนโยบาย เปาหมาย ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ ( X = 4.06, S.D. = .80) สวนคุณลักษณะดานภาระงาน ในลําดับ
สุดทาย คือ มีความคิดเห็นวาหนวยงานจัดระบบงานตางๆ โดยยึดระเบียบแบบแผนบริหารงาน
ตามระเบียบแบบแผนอยางเครงครัด ( X = 3.56, S.D. = .83) 
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ตารางที่ 19  คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานความ  
                  ตองการของบุคลากร 

n = 66 
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานความตองการของ
บุคลากร 

X  S.D. คาระดับ 
 

75. งานที่ไดรับมอบหมายมีความทาทาย ทําใหบุคลากรมีความ
กระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 

3.80 0.86 มาก 

76. พลัง และแรงขับเคลื่อนในการทํางานขึ้นอยูกับส่ิงจูงใจที่
บุคลากรไดรับ 

3.70 0.78 มาก 

77. ผูบริหารสรางความมั่นใจกับบุคลากรวาจะไดรับรางวัลที่
เหมาะสมเมื่อปฏิบัติหนาที่สําเร็จ 

3.14 1.02 ปานกลาง 

78. บุคลากรมีความพึงพอใจในผลตอบแทนที่ไดรับเมื่อเทียบกับ 
ผลการปฏิบัติงาน 

3.32 1.13 ปานกลาง 

79. การไดรับความเสมอภาคในความกาวหนา และรางวัลของ
บุคลากรเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

3.48 1.19 ปานกลาง 

80. มีการจัดสวัสดิการใหบุคลากรอยางเหมาะสม และบุคลากร
พอใจ 

3.64 1.08 มาก 

รวม  (Xtot) 3.51 0.76 มาก 
 

ดานความตองการของบคุลากร 
 จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบทมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานความตองการของบุคลากร  อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย ( X = 3.51, S.D. = .76)   เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละคุณลักษณะในสามลําดับแรก 
พบวา มีความคิดเห็นวางานที่ไดรับมอบหมายมีความทาทาย ทําใหบุคลากรมีความกระตือรือรนที่
จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย อยูในระดับมาก ( X = 3.80, S.D.=.86)  เปนลําดับแรก รองลงมา
คือ มีความคิดเห็นวาพลังและแรงขับเคลื่อนในการทํางานขึ้นอยูกับส่ิงจูงใจที่บุคลากรไดรับ อยูใน
ระดับมาก ( X = 3.70, S.D.=.78) และมีความคิดเห็นวาหนวยงานมีการจัดสวัสดิการใหบุคลากร
อยางเหมาะสม และบุคลากรพอใจ (X = 3.64, S.D. = 1.08) สวนคุณลักษณะดานความตองการของ
บุคลากร ในลําดับสุดทาย คือ มีความคิดเห็นวาผูบริหารสรางความมั่นใจกับบุคลากรวาจะไดรับ
รางวัล ที่เหมาะสมเมื่อปฏิบัติหนาที่สําเร็จ ( X = 3.14, S.D. = 1.02) ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปาน
กลาง 
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ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหองคการแหงการเรียนรูของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 

 การวิจ ัยครั ้งนี ้มุ งศ ึกษาการองคการแหงการเร ียนรู ของสถาบันวิจ ัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานบุคคลมีความเปนเลิศ ดานรูปแบบวิธีการคดิ 
ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ดานการคิดอยางเปนระบบโดยผูวิจัยได
ทําการวิเคราะหจากคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ผลการวิเคราะหมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 20  คาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถาบนัวจิัย  

ภาษาและวฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท 
n = 66 

การเปนองคการแหงการเรียนรู X  S.D. คาระดับ 

1. ดานบุคคลมีความเปนเลิศ  
2. ดานรูปแบบวิธีการคิด  
3. ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน  
4. ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม  
5. ดานการคิดอยางเปนระบบ  

4.06 
4.14 
3.87 
3.98 
3.91 

0.53 
0.53 
0.60 
0.55 
0.65 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม (Ytot) 3.99 0.48 มาก 
 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทมีองคการแหงการเรียนรูในภาพรวม

อยูในระดับมาก ( X = 3.99, S.D. = .48) เมื่อพิจารณารายละเอียดของแตละดานพบวาสถาบันฯ 
เปนองคการแหงการเรียนรู อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานรูปแบบวิธีการคิด มีคาเฉลี่ยการเปน
องคการแหงการเรียนรูมากเปนลําดับแรก  ( X = 4.14, S.D. = .53) รองลงมาคือ ดานบคุคลมคีวาม
เปนเลิศ  ( X = 4.06, S.D. = .53)  ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ( X = 3.98, S.D. = .55)  ดาน
การคิดอยางเปนระบบ ( X = 3.91, S.D. = .65) และสุดทายคือ  ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน  
( X = 3.87, S.D. = .60)  

  แสดงใหเห็นวาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
เปนองคการแหงการเรียนรูดานรูปแบบวิธีการคิดมากที่สุด รองลงมาคือ ดานบุคคลมีความ   
เปนเลิศ และดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 137

ตารางที ่21  คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถาบนัวิจยั
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพฒันาชนบทดานบุคคลมีความเปนเลิศ 

n = 66 
องคการแหงการเรียนรูดานบุคคลมีความเปนเลิศ X  S.D. คาระดับ 

 
1. ทานมีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง และสรางสรรคส่ิงใหมๆ 
อยูเสมอ 

4.11 0.68 มาก 

2. ทานเปนผูมีวิสัยทัศนและสามารถพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความสําเร็จในชีวิต 

3.94 0.68 มาก 

3. ทานมีแรงบันดาลใจใฝดีในการปฏิบัติงานที่ยุงยากซับซอน
จนบรรลุความสําเร็จได 

3.89 0.84 มาก 

4. ทานสามารถสรางสรรคผลงานที่ตองการไดเสมอ 4.00 0.68 มาก 
5. ทานภูมิใจในวิชาชีพ และพัฒนาความสามารถใหตรงตาม
บุคลิกภาพที่พึงประสงคของหนวยงาน 

4.21 0.75 มาก 

6. ทานกําหนดแนวทาง วิธีการพัฒนา และปรับปรุงสู
เปาหมายดวยตนเอง 

4.09 0.74 มาก 

7. ทานสามารถเลือกวิธีทางสูความกาวหนาของทานโดยไมมี
ใครบังคับ เพื่อการพัฒนาความเปนเลิศของตนเอง 

3.94 0.87 มาก 

8. การเรียนรูทําใหทานเพิ่มความสามารถ และศักยภาพใน
การปฏิบัติงานใหเกิด ผลงานที่ตองการไดจริง 

4.29 0.65 มาก 

รวม  (Ytot) 4.06 0.53 มาก 
 
ดานบุคคลมีความเปนเลิศ 
จากตารางที่ 21  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา

ชนบทเปนองคการแหงการเรียนรูดานบุคคลมีความเปนเลิศ อยูในระดับมาก ( X = 4.06,  
S.D. = .53) เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละคุณลักษณะในสามลําดับแรก พบวา บุคลากรมีความ
คิดเห็นวาการเรียนรูทําใหทานเพิ่มความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบัติงานใหเกิด ผลงานที่
ตองการไดจริง อยูในระดับมาก ( X = 4.29, S.D. = .65) เปนลําดับแรก รองลงมาคือ การภูมิใจใน
วิชาชีพ และพัฒนาความสามารถใหตรงตามบุคลิกภาพทีพ่งึประสงคของหนวยงาน ( X = 4.21, S.D. 
=.75) การมีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง และสรางสรรคส่ิงใหมๆ อยูเสมอ ( X = 4.11, S.D. = .68) 
สวนคุณลักษณะดานบุคคลมีความเปนเลิศในลําดับสุดทาย คือ ทานมีแรงบันดาลใจใฝดีในการ
ปฏิบัติงานที่ยุงยากซับซอนจนบรรลุความสําเร็จได ( X = 3.89,    S.D. = .84)  
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ตารางที ่22 คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถาบนัวิจยั
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพฒันาชนบทดานรูปแบบวธิกีารคิด 

n = 66 
องคการแหงการเรียนรูดานรูปแบบวิธีการคิด X  S.D. คาระดับ 

9.  ชีวิตที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง คือ ชีวิตที่มีความสุขใจ
และความสําเร็จในการทํางาน 

4.23 0.78 มาก 

10. รูปแบบวิธีการคิดแบบเดิมๆ เปนอุปสรรคตอความคิด
ริเร่ิมสรางสรรคส่ิงใหมๆ  

3.89 0.77 มาก 

11. การปรับปรุงแบบวิธีการคิดและปรับความเชื่อทําใหเกิด
ยุทธศาสตรและการปฏิบัติงานใหมๆ  

4.11 0.84 มาก 

12. บุคลากรสามารถปรับรูปแบบวิธีการคิด และวิธี
ปฏิบัติงานใหทันสมัยอยูเสมอโดยสอดคลองกับ
เปาหมายของหนวยงาน 

3.95 0.67 มาก 

13. ทานสามารถปรับความคิดใหเขากับความคิดของเพื่อน
รวมงานได โดยคํานึงถึงเปาหมายของหนวยงานเปนสําคัญ 

4.17 0.78 มาก 

14. ทานพรอมรับขอมูลใหมๆ และแสวงหาประสบการณ
ใหม เพื่อนํามาพัฒนาวิธีการคิดสรางสรรคของตน 

4.20 0.66 มาก 

15. ทานตระหนักดีวา การมีทัศนคติและทาทีที่ดีตอเพื่อน
รวมงานเปนปจจัยสําคัญในการปฏิบัติงาน 

4.44 0.56 มาก 

16. ทานพัฒนาความคิดใหสอดคลองกับสถานการณที่เปน
จริงและนํามาปฏิบัติงานในหนวยงานได 

4.11 0.81 มาก 

รวม  (Ytot) 4.14 0.53 มาก 
 
ดานรูปแบบวิธีการคิด  
จากตารางที่ 22  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ

พัฒนาชนบทเปนองคการแหงการเรียนรูดานรูปแบบวิธีการคิด อยูในระดับมาก( X = 4.14,  
S.D. = .53) เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละคุณลักษณะในสามลําดับแรก พบวา บุคลากรมีความ
คิดเห็นและตระหนักดีวา การมีทัศนคติและทาทีที่ดีตอเพื่อนรวมงานเปนปจจัยสําคัญในการ
ปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = .56)  เปนลําดับแรก รองลงมาคือ มีความคิดเห็น
วาชีวิตที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  คือ ชีวิตที่มีความสุขใจและความสําเร็จในการทํางาน 
( X = 4.23, S.D. = .78)  และพรอมที่จะรับขอมูลใหมๆ และแสวงหาประสบการณใหม เพื่อนํามา
พัฒนาวิธีการคิดสรางสรรคของตน ( X = 4.20, S.D. = .66) สวนคุณลักษณะดานรูปแบบวิธีการ
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คิดในลําดับสุดทาย คือ มีความคิดเห็นวารูปแบบวิธีการคิดแบบเดิมๆ เปนอุปสรรคตอความคิด
ริเร่ิมสรางสรรคส่ิงใหมๆ ( X = 3.89, S.D. = .77)  
 

ตารางที ่23  คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถาบนัวิจยั
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพฒันาชนบทดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน  

n = 66 
องคการแหงการเรียนรูดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน X  S.D. คาระดับ 

17. วิสัยทัศนของหนวยงานเปนสภาพการคาดหวังในอนาคต
ของบุคลากรทุกคนที่เกิดจากการวิเคราะหสภาพความ
เปนจริงของหนวยงานในปจจุบัน 

3.92 0.69 มาก 

18. การมีวิสัยทัศนรวมกันเปดโอกาสใหทานไดแสดงความ
เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล คือ เปนผูมีความคิดกวาง 
มองไกล และเปนผูใฝสูง 

3.89 0.79 มาก 

19. ทานพัฒนาวิสัยทัศนของทานใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของหนวยงานอันเปนการรวมพลังใหเกิดความกาวหนา
ตอไป 

3.82 0.72 มาก 

20. การมีวิสัยทัศนรวมกันเปนการสรางความผูกพันและการ
ประสานพลังของทุกคนไปสูเปาหมายเดียวกัน 

4.09 0.84 มาก 

21. บรรยากาศที่เปดเผย และโปรงใสทําใหทานมีสวนรวม
กําหนดวิสัยทัศนของ หนวยงาน 

4.18 0.89 มาก 

22. ทานศรัทธาวิสัยทัศนของหนวยงานและมุงมั่นในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุตามวิสัยทัศนนั้น 

3.79 0.77 มาก 

23. มีการชี้แจง ประชาสัมพันธ และเผยแพรวิสัยทัศน เพื่อ
สรางความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติงานไดถูกตอง 

3.77 0.74 มาก 

24. มีการกําหนดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการให
สอดคลองกับวิสัยทัศนของหนวยงาน 

3.71 0.72 มาก 

25. มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และ
ยอมรับเหตุผลของกันและกัน 

3.70 0.91 มาก 

26. มีการประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อเสนอและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมทั้งการตัดสินใจหาขอสรุปที่สามารถ
นําไปปฏิบัติงานได 

3.79 0.85 มาก 

รวม  (Ytot) 3.87 0.60 มาก 
ดานการมีวสิยัทัศนรวมกนั  
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จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบทเปนองคการแหงการเรียนรูดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน อยูในระดับมาก( X = 3.87,        
S.D. = .60)  เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละคุณลักษณะในสามลําดับแรก พบวา บุคลากรมีความ
คิดเห็นวาบรรยากาศที่เปดเผย และโปรงใสทําใหทานมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนของหนวยงาน อยู
ในระดับมาก ( X = 4.18, S.D. = .89) เปนลําดับแรก รองลงมาคือ มีความคิดเห็นวาการมี
วิสัยทัศนรวมกันเปนการสรางความผูกพันและการประสานพลังของทุกคนไปสูเปาหมายเดียวกัน
( X = 4.09, S.D. = .84)  และวิสัยทัศนของหนวยงานเปนสภาพการคาดหวังในอนาคตของ
บุคลากรทุกคนที่เกิดจากการวิเคราะหสภาพความเปนจริงของหนวยงานในปจจุบัน ( X = 3.92, 
S.D. = .69) สวนคุณลักษณะดานการมีวิสัยทัศนรวมกันในลําดับสุดทาย คือ มีความคิดเห็นวามี
การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และยอมรับเหตุผลของกันและกัน ( X = 3.70,  
S.D. = .91) 
 

ตารางที่ 24 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถาบันวิจัย 
                  ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม  

n = 66 
องคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม X  S.D. คาระดับ 

27. การสนทนาและประชุมปรึกษาหารือกันอยางสม่ําเสมอ  
ชวยพัฒนาความสัมพันธและการสรางความเปนอันหนึ่ง 
อันเดียวกันของทีมงาน 

3.91 0.74 มาก 

28. การทํางานเปนทีมชวยใหมีการแลกเปลี่ยนความรู และการ
สอนงานซึ่งกันและกัน 

3.88 0.67 มาก 

29. การเรียนรูรวมกันเปนทีมเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน
อยางเปนกันเอง และเนนความเปนระบบ 

4.02 0.77 มาก 

30. บุคลากรทุกคนสามารถเปนเพื่อนรวมทีมงานกับทานได 4.17 0.76 มาก 
31. ความเขาใจและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น เกิดจากการ

เปดกวางทางความคิด และไมยึดติดกับความคิดของตนเอง 
4.17 0.80 มาก 

32. ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานหรือโครงการตางๆ ดวย 
รูปแบบการทํางาน เปนทีม และมีโครงสรางทีมงานที่ชัดเจน 

3.77 0.86 มาก 

รวม  (Ytot) 3.98 0.55 มาก 
 
 
ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม 
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จากตารางที่ 24  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบทเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม อยูในระดับมาก( X = 3.98,         
S.D. = .55) เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละคุณลักษณะในสามลําดับแรก พบวา บุคลากรมีความ
คิดเห็นวาความเขาใจและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนเกิดจากการเปดกวางทางความคิด และไม
ยึดติดกับความคิดของตนเอง ( X = 4.17, S.D. =.80) และบุคลากรทุกคนสามารถเปนเพื่อนรวม
ทีมงานกับทานได ( X = 4.17, S.D. =.76) อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก รองลงมา การเรียนรู
รวมกันเปนทีมเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติงานอยางเปนกันเอง และเนนความเปนระบบ 
( X =4.02, S.D.= .77)  และการสนทนาและประชุมปรึกษาหารือกันอยางสม่ําเสมอ ชวยพัฒนา
ความสัมพันธและการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทีมงาน  ( X = 3.91, S.D. = .74) 
สวนคุณลักษณะดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมในลําดับสุดทาย คือ มีความคิดเห็นวาไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติงานหรือโครงการตางๆ ดวยรูปแบบการทํางานเปนทีม และมีโครงสรางทีมงาน
ที่ชัดเจน ( X = 3.77, S.D. = .86) 
 

ตารางที่  25  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถาบันวิจัย 
                    ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทดานการคิดอยางเปนระบบ 

 n = 66 
องคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบ X  S.D. คาระดับ 

33. การคิดแบบแยกยอยส่ิงตางๆ ออกเปนสวนๆ โดยไมคํานึง 
      ถึงภาพรวมทั้งระบบเปนอุปสรรคตอการคิดอยางเปนระบบ 

3.73 0.94 มาก 

34. ทานตระหนักวาเมื่อลงมือปฏิบัติกิจกรรมใดๆ ตองคิดถึงภาพ
องครวมทั้งระบบกอน แลวจึงคิดถึงสวนยอยที่เกี่ยวเนื่องกัน 

3.91 0.74 มาก 

35. การเปนผูมองกวางไกล คือ การหาภาพรวมที่กวางและ
สมบูรณจากความคิดเห็นของแตละคน 

3.85 0.77 มาก 

36. ปฏิบัติงานอยางมีขั้นตอน จัดลําดับความสําคัญอยางเปน
ระบบ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได 

3.97 0.98 มาก 

37. มักคิดจากเหตุไปสูผล และคํานึงถึงขอมูลยอนกลับมายัง
จุดเริ่มตนอีกครั้งหนึ่งเสมอ 

3.86 0.88 มาก 

38. การกําหนดขอบเขตของระบบและขอบเขตเวลาการทํา
กิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสมชัดเจน ทําใหทานบรรลุ
เปาหมายอยางแนนอน 

3.97 0.84 มาก 
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ตารางที่  25   (ตอ) 

 n = 66 
องคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบ X  S.D. คาระดับ 

39. หนวยงานมีระบบบริหารและระบบการปฏิบัติงานที่มี
มาตรฐาน สรางความกาวหนาใหแกทุกคน 

3.88 0.92 มาก 

40. ทานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน แลวนํามา
ปรับปรุงพัฒนางานอยางสม่ําเสมอ 

4.12 0.77 มาก 

รวม  (Ytot) 3.91 0.65 มาก 
 
ดานการคิดอยางเปนระบบ 
จากตารางที่ 25  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ

พัฒนาชนบทเปนองคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบอยูในระดับมาก( X = 3.91, 
S.D. = .65)  เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละคุณลักษณะในสามลําดับแรก พบวา ตัวบุคลากรมี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน แลวนํามาปรับปรุงพัฒนางานอยางสม่ําเสมอ อยูใน
ระดับมาก ( X = 4.12, S.D. = .77) เปนลําดับแรก รองลงมาคือ มีความคิดเห็นวาตนเอง
ปฏิบัติงานอยางมี ข้ันตอน  จัดลําดับความสําคัญอยางเปนระบบ และสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดได ( X = 3.97, S.D. = .98)  การกําหนดขอบเขตของระบบและขอบเขตเวลาการทํา
กิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสมชัดเจน ทําใหทานบรรลุเปหมายอยางแนนอน ( X = 3.97, S.D. = 
.84)  และตระหนักวาเมื่อลงมือปฏิบัติกิจกรรมใดๆ ตองคิดถึงภาพองครวมทั้งระบบกอน แลวจึง
คิดถึงสวนยอยที่เกี่ยวเนื่องกัน ( X = 3.91, S.D. = .74) สวนคุณลักษณะดานการคิดอยางเปน
ระบบในลําดับสุดทาย คือ มีความคิดเห็นวาการคิดแบบแยกยอยสิ่งตางๆ ออกเปนสวนๆ โดยไม
คํานึงถึงภาพรวมทั้งระบบเปนอุปสรรคตอการคิดอยางเปนระบบ ( X = 3.73, S.D. = .94) 
 
ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานกับ

องคการแหงการเรียนรูของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
การศึกษาความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานกับองคการแหงการ

เรียนรูของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดลในการวิจัยครั้งนี้
ใชการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีของเพียรสัน “ Pearson’Product Moment Correlation “ โดยศึกษา
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ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันและศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปร
ตาม ดังมีรายละเอียดของตัวแปรตอไปนี้ 

ผลการวิเคราะหพบความสัมพันธระหวางตัวแปร ดังรายละเอียดในตารางที่ 26 
 
ตารางที่ 26  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการกับ  
                   การเปนองคการแหงการเรียนรู 

n = 66 
การเปนองคการแหง 

การเรียนรู 
 
การเปลี่ยนแปลง 
การปฏิบัติงานขององคการ 

ดา
นบ

ุคค
ลม
ี 

คว
าม
เปน

เลิศ
 (Y

1) 

ดา
นร
ูปแ
บบ

 
วิธ
ีกา
รค
ิด (

Y 2) 

ดา
นก
ารม

ีวิสั
ยท
ัศน
 

รวม
กัน

 (Y
3) 

ดา
นก
ารเ
รีย
นร
ูรวม

กัน
(Y 4) 

เปน
ทีม

 (Y
4) 

ดา
นก
ารค

ิดอ
ยา
ง 

เปน
ระบ

บ  
(Y 5) 

รวม
 (Y

tot
) 

ภาวะผูนํา (X1) .642** .361** .631** .338** .411** .570** 
พันธกิจและกลยุทธ (X2) .529** .327** .700** .328** .636** .613** 
ดานวัฒนธรรมองคการ (X3) .588** .585** .656** .461** .705** .721** 
ดานการบริหารจัดการ (X4) .648** .458** .824** .488** .743** .765** 
โครงสรางองคการ (X5) .584** .412** .615** .409** .674** .652** 
ระบบและนโยบายขององคการ(X6) .565** .355** .703** .496** .667** .675** 
บรรยากาศในการทํางาน (X7) .565** .355** .703** .496** .667** .675** 
การจูงใจ (X8) .636** .361** .693** .409** .595** .650** 
ภาระงาน (X9) .648** .421** .761** .538** .752** .755** 
ความตองการของบุคลากร (X10) .512** .267** .602** .319** .594** .558** 

รวม (Xtot) .714** .466** .827** .512** .770** .796** 
 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 จากตารางที่ 26  พบวา  การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการในภาพรวม (Xtot) มี
ความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรู ในภาพรวม (Ytot) (r = .796) อยางมีนัยสาํคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละคูพบวาทุกคูมีความสัมพันธกันทุกคู ดังนี้ 
 การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ โดยรวม (Xtot) กับการเปนองคการแหงการ
เรียนรูแตละดาน (Y1 - Y5) มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง .466 ถึง .827 สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดาน
การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Y3) (r = .827) ดานการคิดอยางเปนระบบ (Y5) (r = .770) ดานบุคคลมี
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ความเปนเลิศ (Y1) (r = .714) ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม (Y4) (r = .512) และดานรูปแบบวิธีคิด 
(Y2) (r = .466) 
  การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ (X1 - X10) ทุกดาน มีความสัมพันธกับการ
เปนองคการแหงการเรียนรู โดยรวม  (Ytot)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง .558 ถึง .765 สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดดังนี้ดาน
การบริหารจัดการ (X4) (r = .765)  ดานภาระงาน (X9) (r = .755) ดานวัฒนธรรมองคการ (X3) (r = 
.721)       ดานระบบนโยบายขององคการ (X6) (r = .675) ดานบรรยากาศในการทํางาน (X7) (r = 
.675) ดานโครงสรางองคการ (X 5) (r = .652)  ดานการจูงใจ(X8) (r = .650) ดานพันธกิจและกล
ยุทธ (X2) (r = .613) ดานภาวะผูนํา (X1) (r = .570) และดานความตองการของบุคลากร (X10) (r = 
.558) 
   การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ (X1 - X10) ทุกดานมีความสัมพันธกับการ
เปนองคการแหงการเรียนรู ดานบุคคลมีความเปนเลิศ (Y1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง .512 ถึง .648 สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยได
ดังนี้ ดานการบริหารจัดการ (X4) (r = .648)  ดานภาระงาน (X9  ) (r = .648) ดานภาวะผูนํา (X1) (r 
= .642) ดานการจูงใจ (X8) (r = .636) ดานวัฒนธรรมองคการ (X3) (r = .588) ดานโครงสราง
องคการ (X5) (r = . 584) ดานระบบและนโยบายขององคการ (X6) (r = .565) ดานบรรยากาศใน
การทํางาน (X7) (r = .565) ดานพันธกิจและกลยุทธ (X2) (r = .529) และดานความตองการของ
บุคลากร (X10) (r = .512) 
   การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ (X1 - X10) ทุกดานมีความสัมพันธกับการ
เปนองคการแหงการเรียนรู ดานรูปแบบวิธีการคิด (Y2) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง .267 ถึง .585 สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
ดานวัฒนธรรมองคการ (X3) (r = .585) ดานการบริหารจัดการ (X4) (r = .458) ดานภาระงาน (X9) 
(r = .421) ดานโครงสรางองคการ (X5) (r = .412) ดานภาวะผูนํา   (X1) (r = .361) ดานระบบและ
นโยบายขององคการ (X6) (r = .355) ดานบรรยากาศในการทํางาน (X7) (r = .355) ดานการจูงใจ 
(X8) (r = .361) ดานพันธกิจและกลยุทธ (X2) (r = .327) และดานความตองการของบุคลากร (X10) 
(r = .267) 
   การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ (X1 - X10) ทุกดานมีความสัมพันธกับการ
เปนองคการแหงการเรียนรู ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน (Y3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีคสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง .602 ถึง .824 สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยได
ดังนี้ ดานการบริหารจัดการ (X4) (r = .824) ดานภาระงาน (X9) (r = .761) ดานระบบและนโยบาย
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ขององคการ (X6) (r = .703) ดานบรรยากาศในการทํางาน (X7) (r = .703) ดานพันธกิจและกล
ยุทธ (X4) (r = .700) ดานการจูงใจ (X8) (r = .693) ดานวัฒนธรรมองคการ (X3) (r = .656) ดาน
ภาวะผูนํา (X1) (r = .631) ดานโครงสรางองคการ (X5) (r = .615) และดานความตองการของ
บุคลากร (X10) (r = .602) 
   การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ (X1 - X10) ทุกดานมีความสัมพันธกับการ
เปนองคการแหงการเรียนรู ดานรูปแบบวิธีการคิด (Y4) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง .319 ถึง .538 สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้  
ดานภาระงาน (X9) (r = .538) ดานระบบและนโยบายขององคการ (X6) (r = .496) ดานบรรยากาศ
ในการทํางาน (X7) (r = .496) ดานการบริหารจัดการ (X4) (r = .488) ดานวัฒนธรรมองคการ (X3) 
(r = .461) ดานโครงสรางองคการ(X5) (r = .409) ดานการจูงใจ (X8) (r = .409) ดานภาวะผูนํา(X1)  
(r = .338)  ดานพันธกิจและกลยุทธ (X2) (r = .328) และดานความตองการของบุคลากร (X10) (r = 
.319) 
   การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ (X1 - X10) ทุกดานมีความสัมพันธกับการ
เปนองคการแหงการเรียนรู ดานการคิดอยางเปนระบบ (Y5) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง .411 ถึง .752 สามารถเรยีงลาํดบัจากมากไปหานอยได
ดังนี้ ดานภาระงาน (X9) (r = .752) ดานการบริหารจัดการ (X4) (r = .743) ดานวัฒนธรรม
องคการ (X3) (r = .705) ดานโครงสรางองคการ (X5) (r = .674) ดานระบบและนโยบายของ
องคการ (X6) (r = .667) ดานบรรยากาศในการทํางาน (X7) (r = .667) ดานพันธกิจและกลยุทธ  
(X2) (r = .636) ดานการจูงใจ (X8) (r = .595) ดานความตองการของบุคลากร (X10) (r = .594) 
และดานภาวะผูนํา (X1) (r = .411) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที ่5 

 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
   งานวิจัย เร่ือง การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการที่สัมพันธกับองคการแหงการ

เรียนรูของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท เปนการวิจัยเชิงพรรณา (descriptive 
research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  1) ระดับการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ 2) ระดับ
องคการแหงการเรียนรู และ 3) ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ
กับองคการแหงการเรียนรูของ  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 
มหาวิทยาลัยมหิดล   
 
สรุปผลการวจิัย 

   จากการวเิคราะหขอมูล สรุปเปนประเดน็ไดดังนี ้
  1. การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ 
   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน

ขององคการในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.70, S.D. = .54) เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต
ละดานพบวา มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการอยูในระดับมากทั้ง 9 ดาน โดยดาน
วัฒนธรรมองคการมีคาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงขององคการมากที่สุด  ( X = 3.89, S.D. = .60) 
รองลงมาคือ ดานภาระงาน ( X = 3.88, S.D. = .65)  ดานโครงสรางองคการ ( X = 3.84, S.D. = 
.63)  ดานภาวะผูนํา ( X = 3.71     , S.D. = . 71   ) ดานระบบและนโยบายขององคการ ( X  = 
3.71,  S.D. =  .61) ดานบรรยากาศในการทํางาน ( X = 3.71, S.D = .61) ดานพันธกิจและกล
ยุทธ ( X = 3.69, S.D. = .56) ดานการบริหารจัดการ ( X =  3.66, S.D. = .67)  และดานความ
ตองการของบุคลากร( X = 3.51, S.D. = .76)  สวนการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ
ดานการจูงใจ ( X = 3.48, S.D. = .75) มีคาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการอยูใน
ระดับปานกลาง  
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   2. องคการแหงการเรียนรู 
    สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทมีองคการแหงการเรียนรูในภาพรวม

อยูในระดับมาก ( X = 3.99, S.D. = .48) เมื่อพิจารณารายละเอียดของแตละดานพบวาสถาบันฯ 
เปนองคการแหงการเรียนรู อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานรูปแบบวิธีการคิด มีคาเฉลี่ยการเปน
องคการแหงการเรียนรูมากเปนลําดับแรก  ( X = 4.14, S.D. = .53) รองลงมาคือ ดานบคุคลมคีวาม
เปนเลิศ  ( X = 4.06, S.D. = .53)  ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ( X = 3.98,    S.D. = .55)  ดาน
การคิดอยางเปนระบบ ( X = 3.91, S.D. = .65) และสุดทายคือ  ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน  
( X = 3.87, S.D. = .60) 

 
   3. ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการกับ

องคการแหงการเรียนรูของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

    การศึกษาความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการกับ
องคการแหงการเรียนรูของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
ในการวิจัยครั้งนี้ใชการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีของเพียรสัน “ Pearson’s Product  Moment ”  ผล
การวิเคราะหขอมูล พบประเด็นดังตอไปนี้ 

    การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการในภาพรวม (X tot) มีความสัมพันธกับการเปน
องคการแหงการเรียนรู ในภาพรวม (Ytot) (r = .796) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาแตละคูพบวาทุกคูมีความสัมพันธกันทุกคู ดังนี้ 

    3.1 การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ โดยรวม (Xtot) กับการเปนองคการแหง
การเรียนรูแตละดาน (Y1 - Y5) มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง .466 ถึง .827 สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้       
ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน (Y3) (r = .827) ดานการคิดอยางเปนระบบ (Y5) (r = .770) ดานบุคคล
มีความเปนเลิศ (Y1) (r = .714) ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม (Y4) (r = .512) และดานรูปแบบวิธีคิด 
(Y2) (r = .466) 
     3.2 การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ (X1 - X10) ทุกดาน มีความสัมพันธกับ
การเปนองคการแหงการเรียนรู โดยรวม  (Ytot)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง .558 ถึง .765 สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดดังนี้ดาน
การบริหารจัดการ (X4) (r = .765)  ดานภาระงาน (X9) (r = .755) ดานวัฒนธรรมองคการ (X3) (r = 
.721)       ดานระบบนโยบายขององคการ (X6) (r = .675) ดานบรรยากาศในการทํางาน (X7) (r = 
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.675) ดานโครงสรางองคการ (X 5) (r = .652)  ดานการจูงใจ(X8) (r = .650) ดานพันธกิจและกล
ยุทธ (X2) (r = .613) ดานภาวะผูนํา (X1) (r = .570) และดานความตองการของบุคลากร (X10) (r = 
.558) 
      3.3 การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ (X1 - X10) ทุกดานมีความสัมพันธกับ
การเปนองคการแหงการเรียนรู ดานบุคคลมีความเปนเลิศ (Y1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง .512 ถึง .648 สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ไดดังนี้ ดานการบริหารจัดการ (X4) (r = .648)  ดานภาระงาน (X9  ) (r = .648) ดานภาวะผูนํา 
(X1) (r = .642) ดานการจูงใจ (X8) (r = .636) ดานวัฒนธรรมองคการ (X3) (r = .588) ดาน
โครงสรางองคการ (X5) (r = . 584) ดานระบบและนโยบายขององคการ (X6) (r = .565) ดาน
บรรยากาศในการทํางาน (X7) (r = .565) ดานพันธกิจและกลยุทธ (X2) (r = .529) และดานความ
ตองการของบุคลากร (X10) (r = .512) 
      3.4 การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ (X1 - X10) ทุกดานมีความสัมพันธกับ
การเปนองคการแหงการเรียนรู ดานรูปแบบวิธีการคิด (Y2) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง .267 ถึง .585 สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยได
ดังนี้ ดานวัฒนธรรมองคการ (X3) (r = .585) ดานการบริหารจัดการ (X4) (r = .458) ดานภาระงาน 
(X9) (r = .421) ดานโครงสรางองคการ (X5) (r = .412) ดานภาวะผูนํา   (X1) (r = .361) ดานระบบ
และนโยบายขององคการ (X6) (r = .355) ดานบรรยากาศในการทํางาน (X7) (r = .355) ดานการ
จูงใจ (X8) (r = .361) ดานพันธกิจและกลยุทธ (X2) (r = .327) และดานความตองการของบุคลากร 
(X10) (r = .267) 
      3.5 การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ (X1 - X10) ทุกดานมีความสัมพันธกับ
การเปนองคการแหงการเรียนรู ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน (Y3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีคสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง .602 ถึง .824 สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ไดดังนี้ ดานการบริหารจัดการ (X4) (r = .824) ดานภาระงาน (X9) (r = .761) ดานระบบและ
นโยบายขององคการ (X6) (r = .703) ดานบรรยากาศในการทํางาน (X7) (r = .703) ดานพันธกิจ
และกลยุทธ (X4) (r = .700) ดานการจูงใจ (X8) (r = .693) ดานวัฒนธรรมองคการ (X3) (r = .656) 
ดานภาวะผูนํา (X1) (r = .631) ดานโครงสรางองคการ (X5) (r = .615) และดานความตองการของ
บุคลากร (X10) (r = .602) 
      3.6 การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ (X1 - X10) ทุกดานมีความสัมพันธกับ
การเปนองคการแหงการเรียนรู ดานรูปแบบวิธีการคิด (Y4) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง .319 ถึง .538 สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยได
ดังนี้  ดานภาระงาน (X9) (r = .538) ดานระบบและนโยบายขององคการ (X6) (r = .496) ดาน
บรรยากาศในการทํางาน (X7) (r = .496) ดานการบริหารจัดการ (X4) (r = .488) ดานวัฒนธรรม
องคการ (X3) (r = .461) ดานโครงสรางองคการ(X5) (r = .409) ดานการจูงใจ (X8) (r = .409) ดาน
ภาวะผูนํา(X1)  (r = .338)  ดานพันธกิจและกลยุทธ (X2) (r = .328) และดานความตองการของ
บุคลากร (X10) (r = .319) 
      3.7 การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ (X1 - X10) ทุกดานมีความสัมพันธกับ
การเปนองคการแหงการเรียนรู ดานการคิดอยางเปนระบบ (Y5) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง .411 ถึง .752 สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ไดดังนี้ ดานภาระงาน (X9) (r = .752) ดานการบริหารจัดการ (X4) (r = .743) ดานวัฒนธรรม
องคการ (X3) (r = .705) ดานโครงสรางองคการ (X5) (r = .674) ดานระบบและนโยบายของ
องคการ (X6) (r = .667) ดานบรรยากาศในการทํางาน (X7) (r = .667) ดานพันธกิจและกลยุทธ  
(X2) (r = .636) ดานการจูงใจ (X8) (r = .595) ดานความตองการของบุคลากร (X10) (r = .594) 
และดานภาวะผูนํา (X1) (r = .411) 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

      จากสรุปผลการวิจัยเรื ่อง การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการที ่มี
ความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล    สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 
     ดานการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ 
       ผลการศึกษาวิเคราะหระดับการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการขององคการที่  

พบวา มีการปฏิบัติในระดับมากนั้น  สืบเนื่องจากปจจุบันเปนชวงเวลาแหงการปฏิรูปการศึกษา
นับต้ังแตการที่ประเทศไทยใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พุทธศักราช 2545 เปนแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศและ  ไดมีการ
กําหนดสาระและแนวทางตางๆ ที่ปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาของประเทศในลักษณะของการ
ปฏิรูปใหมหมด  โดยยึดหลักความมีเอกภาพในการจัดการศึกษาแตหลากหลายดวยวิธีการ  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลก็เปน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหนึ่งที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงดานการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว และกําลังเปลี่ยนแปลงจากมหาวิทยาลัยของรัฐไปสูการเปนมหาวิทยาลัย
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ในกํากับของรัฐแทน เพื่อความเปนอิสระในการบริหารจัดการรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดานตางๆ ดังนั้นทุกหนวยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลจะตองมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณภาพการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน รวมทั้งผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคม ดวยเหตุดังกลาวสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบทซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่ปฏิบัติหนาที่ดานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหิดล 
จึงตองมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานตางๆ ซึ่งทรัพยากรบุคคลของสถาบันฯ มีความสําคัญที่
จะเปนแรงขับเคลื่อนการปฏิบัติงานใหเปนรูปธรรม โดยผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ทุกคน
จะตองปฏิบัติตนตามบทบาทของภาระงานที่ตนไดรับมอบหมาย  และจะตองทุมเท และสราง
ความสําเร็จของงานบนพื้นฐานแหงความรวมมือของบุคลากรในหนวยงาน  ซึ่งผูบริหารจะตองมี
ภาวะผูนําที่โดดเดน นําพันธกิจและกลยุทธ สรางวัฒนธรรมองคการ สรางพลังขับเคลื่อนให
หนวยงานมีการบริหารจัดการที่ดี คลองตัว มีประสิทธิภาพนําหลักการบริหารแบบพหุวิธีที่มีความ
หลากหลายมาใช เปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง ดําเนินการปรับโครงสรางการบริหารองคการอยาง
เหมาะสมเปนระบบ นํานโยบายขององคการสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม สรางบรรยากาศการ
ทํางาน มีการจูงใจใหบุคลากรเกิดการพัฒนางาน  รับผิดชอบภาระงาน และใหบุคลากรปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามความตองการของตน โดยมุงถึงการสงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาดานหลักของหนวยงาน ดานงบประมาณและทรัพยากร ดานการเรียนรูและการพัฒนา ซึ่ง
จะตองมีการปฏิบัติพรอมกันไป  ซี่งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานองคการนี้ เบิรคและลิ
ทวิน (Burke and Litwin) วิจัยพบวา ปจจัยเชิงสาเหตุของการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงองคการ ประกอบดวย    1) ภาวะผูนํา     2) พันธกิจและกลยุทธ   3) วัฒนธรรมองคการ   
4) การบริหารจัดการ    5) โครงสรางองคการ      6) ระบบและนโยบายขององคการ  7) บรรยากาศในการ
ทํางาน   8)  การจูงใจ   9) ภาระงาน   10) ความตองการของบุคลากร   

ผลการวิจัยที่พบวาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของ
องคการในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายดานตามแนวคิดของเบิรค
และลิทวิน (Burke and Litwin) พบประเด็นการเปลี่ยนแปลงโดยเรียงตามลําดับความสําคัญจากการ
วิเคราะหคาเฉลี่ยไดดังตอไปนี้ 

     ดานพันธกิจและกลยุทธ  
      พบวา มีการดําเนินการอยูในระดับมาก สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะการกําหนด

พันธกิจขององคการใหชัดเจน จะทําใหเกิดประสิทธิผลในการบริหาร เนื่องจากพันธกิจบอกถึง
ทัศนคติและภาพรวม สวนกลยุทธ(strategy) เปนแผนดําเนินการตามพันธกิจเพื่อใหประสบ
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ผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค เปนการกําหนดทิศทางและขอบขายขององคการใน
ชวงเวลาหนึ่งซึ่งเปนความสําเร็จหรือเปนประโยชนตอการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรภายในองคการ 
และสภาพแวดลอมที่ตรงตามความตองการของตลาดและความคาดหวังของผูมี  สวนไดสวนเสีย 
ดังนั้นทุกหนวยงานจึงตองมีการกําหนดพันธกิจและแผนกลยุทธที่ชัดเจนเปนขอบขายและทิศทางที่
จะนําไปสูประสิทธิผลของหนวยงาน  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 
มหาวิทยาลัยมหิดล  เปนหนวยงานหนึ่งที่มีการนําพันธกิจและกลยทุธเปนหลกัในการขบัเคลือ่น  เพิม่
สมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการการบริหาร  เห็นความสําคัญและความ
จําเปนที่จะนําทั้งพันธกิจและกลยุทธเปนแนวทางแหงการพัฒนา อีกประการหนึ่ง  ปจจุบันสถาบันต
องเตรียมการทั้งดานการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสถาบันใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
ของชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหผูบริหารและอาจารยตองมีสวนรวมในการ ศึกษาสภาพป
ญหา จุดเดน จุดดอย โอกาสและอุปสรรค เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศน    พันธกิจ ยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการ รวมทั้งมีการปรับปรุงยุทธศาสตรใหทันกับสถานการณจริงอยางตอเนื่อง นโยบาย
และยุทธศาสตรที่นําเสนอวิธีการดําเนินงานที่ดีที่สุดสําหรับสถาบัน อีกประการหนึ่ง  ผูบริหารและ
คณะอาจารยไดกําหนดวิสัยทัศนของหนวยงาน และปรับเปาหมายของหนวยงานใหมีความ
เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น การที่ผูบริหารกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน นับเปนสิ่ง
สําคัญทําใหผูปฏิบัติงานทราบแนวทางการปฏิบัติงาน ลดความขัดแยงในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปน
แนวทางเดียวกันกับที่ สมพงษ เกษมสิน ไดกําหนดลักษณะเปาหมายที่ดีขององคการไวหลาย
ประการ คือ ตองสัมพันธกับองคการ มีความชัดเจนและเปนไปได  มีเหตุผล ลดความขัดแยง และ
ตองไมยากจนทําใหผูปฏิบัติไมสามารถทําได ขณะที่ สุชาติ ประชากุล ใหแนวคิดเกี่ยวกับเปาหมาย
ขององคการวาจะตองเปนการกระตุนใหคนทํางานลําดับความสําคัญกอน - หลัง เปนการ
วางรากฐานของการทํางานในทุกเรื่อง  ทําใหการดําเนินงานในหนวยงานเปนไปอยางราบรื่น  
นอกจากนี้ผูบริหารจะตองมีการปรับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงานใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมและความเปลี่ยนแปลงของสังคม กําหนดแผนกลยุทธในการพัฒนาหนวยงาน โดย
ตองทําทุกวิถีทางที่ใหไดมาซึ่งแผนกลยุทธที่เกิดจากการมีสวนรวมของบคลากร   นอกจากนี้ คาสท 
และ รอนเซ็นวิค (Kast and Ronsenweig) ยังไดใหแนวทางเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายเพิ่มเติม
วาการกําหนดเปาหมายขององคการตองมีความลดหลั่นกันไปตามสายการบังคับ บัญชา ควรมีการ
กําหนดเปาหมายขององคการรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา และการบริหารที่
ดีมีประสิทธิภาพนั้นบุคลากรในองคการจะตองกําหนดเปาหมายรวมกันแตสวนหนึ่งที่ทําใหงาน
สําเร็จได ผูบริหารจะตองดูแลควบคุมการปฏิบัติงานเปนอยางดีเพราะการควบคุมการปฏิบัติงาน
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เปนภารกิจหนึ่งของผูบริหาร เนื่องจากมีการมอบหมายงานตามลําดับ จึงตองมีการควบคุมที่
ชัดเจน ถาผูบริหารใชหลักมนุษยสัมพันธที ่ดีในการควบคุมงาน จะกอใหเกิดบรรยากาศที่ดี 
เอื้ออํานวย และจูงใจใหบุคลากรทํางาน สอดคลองกับที่ ฟลิปโป (Flippo) กลาววา นักบริหาร
จะตองใชศิลปะในการเชิญชวนผูใตบังคับบัญชาพรอมใจกันทํางาน และปรับปรุงการทํางานของ
ตนใหบังเกิดผลดีที่สุด เปนไปตามแผนงานตางๆ ที่กําหนดไว นอกจากนี้ ธงชัย สันติวงษ ยังไดให
แนวคิดวา การควบคุมงานเปนการทําใหผลงานไดมาตรฐาน  ตามขอบเขตของการปฏิบัติงาน อีก
ทั้งยังเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่กําลังปฏิบัติอยูวามีมาตรฐานเพียงใด ผูที่ปฏิบัติงานดีก็
ใหผลตอบแทนตามมาตรฐานของการปฏิบัติงานนั้น 

      ดานวัฒนธรรมองคการ  
       พบวา  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  มีการเปลี่ยนแปลงการ

ปฏิบัติงานขององคการอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก วัฒนธรรมองคการมีความสําคัญ เป
นแนวคิดที่มีความกวางขวาง ซับซอนและมีหลายความหมาย ซึ่งสวนใหญใชเปนบรรทัดฐานของการ
ปฏิบัติงานรวมกัน เปนพื้นฐานของการกระทํา เปนปจจัยที่ทําใหสมาชิกหรือบุคลากร และผู
บริหาร ตัดสินใจแสดงพฤติกรรมวางแผน และปฏิบัติงานไปในแนวทางที่พึงกระทํา ซึ่ง พิทรและ
ซิม (Pitre and Sims) กลาววา วัฒนธรรม เปนแนวคิดที่สําคัญในการศึกษาบุคคลและกลุมบุคคล 
ที่จะสรางจิตสํานึกรวมกันของสมาชิกในองคการ ซึ่งตรงกับที่ รอบบินส (Robbins) ใหแนวคิดวา 
วัฒนธรรมขององคการเปน      คานิยมสําคัญที่องคการยอมรับ เปนรูปแบบของการสรางคานิยมร
วม ความเชื่อ และความคาดหวังรวม ที่จะกําหนดวิถีทางใหสมาชิกในองคการแสดงพฤติกรรม ซึ่ง
จะนําไปสูบรรทัดฐาน ขณะเดียวกันวัฒนธรรมเปนความคาดหวังรวมที่สรางบรรทัดฐาน มีอิทธิพล
ที่จะกําหนดพฤติกรรมของบุคคลในองคการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 
มหาวิทยาลัยมหิดล  จะมีวัฒนธรรมการทํางานที่เอื้ออาทรและชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีความ
สามัคคี มีบรรยากาศแหงความรวมมือ รวมใจ รูหนาที่และมีความรับผิดชอบตองานที่ทําใหเกิด
ความสําเร็จ แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมแหงการทํางานแบบรวมมือรวมใจ ทํางานแบบทุมเท เพื่อให
บรรลุเปาหมายของความสําเร็จ ผูบริหารและอาจารยจึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ
ในระดับมากที่สุด เนื่องจากผูบริหารและอาจารยใหความสําคัญตอวัฒนธรรมแหงการเรียนรู มีหนาที่
สําคัญในการอบรมการสืบทอดวัฒนธรรมการศึกษา การเรียนรู รวมกันทํางานเปนทีม การเอื้ออาทร
ซึ่งกันและกัน   วัฒนธรรมองคการถูกสรางขึ้นเพื่อสมาชิก โดยอาศัยการดําเนินการในองคการ และ
สามารถเปลี่ยนสภาพไปเปน วัฒนธรรมแหงการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับที่ ไกเซอร (Kaiser) กลาววา 
วัฒนธรรมองคการชวยพัฒนาความเปนผูนําใหแข็งแกรง ทําใหผูนํามีอิทธิพลตอสมาชิกในการ
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บริหารจัดการที่ทาทายกับสถานการณแหงการเปลี่ยนแปลง คานิยม ความคิด และการเรียนรูพฤติกรรม
ใหมๆ ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนเดียวกัน มีนโยบายชัดเจน บุคลากรเสวนากันอยางเปดเผย รวมแรงร
วมใจกัน อาจารยเอาใจใสนักศึกษาเปนรายบุคคล มีบรรยากาศแหงคุณธรรมและจริยธรรม 
การศึกษาไทยตองมุงเนนคุณคาและความสําคัญของการศึกษา ผูมีหนาที่ จัดการศึกษา เนื้อหาสาระ
ของการศึกษา และสภาพแวดลอมทางการศึกษา  

     ดานภาวะผูนํา  
      พบวามีการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก  แสดง ใหเห็นถึงความสําคัญดานภาวะผูนํา

ของผูบริหาร เนื่องจากเปนองคประกอบสําคัญที่ผูบริหารจะนําหนวยงานไปสูความสําเร็จ สามารถ
ปฏิบัติตนเพื่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวมและผูรวมงาน สามารถถายทอดความคิดที่สําคัญเกี่ยวกบั
การปฏิบัติงานขององคการ คานิยม วัฒนธรรมการทํางาน สามารถเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อ
ประโยชนสวนรวม และสามารถควบคุมอารมณในสถานการณวิกฤติ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
เบิรคและลิทวิน (Burke and Litwin) กลาววา ภาวะผูนํา ทําใหเกิดวัฒนธรรมองคการ พันธกิจและ
กลยุทธ และปจจัยอื่นๆ ในองคการ  ดังนั้นผูนําตองพรอมรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  ผูนํา
การเปลี่ยนแปลง จะตองเปนผูมีความสัมพันธกับสมาชิก เพื่อยกระดับความตองการใหสูงขึ้นไปสู
ความผูกพันกับสมาชิก ผูบริหารจึงตองใสใจการตอบสนองความตองการของผูรวมงาน ไมใชเพียง
แตความตองการพื้นฐาน หรือความยุติธรรมเทานั้น แตตองตระหนักในหนาที่  ซึ่ง มารคอท 
(Marquardt) ไดใหความเห็นวา บทบาทของผูนําสมัยใหมที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู คือ   เปนผู
สอน  เปนโคช และพี่เลี้ยง เพื่อการสรางวิสัยทัศนรวมกัน ประสานงานที่หลากหลาย   
สงเสริมความคิดสรางสรรค  กลาเสี่ยง และมีแรงบันดาลใจในการเรียนรูและปฏิบัติงาน ดังนั้นผู
บริหารและอาจารย ควรมีภาวะผูนําที่มีลักษณะหลากหลายรูปแบบ ที่เอื้อตอการบริหารจัดการ          
ขององคการ ไมยึดติดเฉพาะแบบใดแบบหนึ่ง และตองใหความสําคัญกับสภาพแวดลอม
ภายนอกองคการดวย แตส่ิงที่สําคัญ คือ ผูนําตองรัก ใหเกียรติ และดูแลเอาใจใสสมาชิกเปนราย
บุคคลและหมูคณะ เพราะเปนสิ่งสําคัญในการสรางแรงจูงใจภายในแกสมาชิกในการปฏิบัติงาน
จนบรรลุ    เปาหมาย  

    ดานการบริหารจัดการ  
     พบวา มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน

เพราะการบริหารจัดการมีความสําคัญยิ่ง ผูบริหารและบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพของ
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการในหนวยงาน ดานการบริหารจัดการ เนื่องจาก การ
ดําเนินงานดานการจัดการสวนใหญเปนหนาที่โดยตรงของผูบริหารที่สนับสนุน การจดัหาทรพัยากร
ทางการศึกษา การแกปญหา การตัดสินใจ การสรางความมั่นใจในผลการปฏิบัติงานขององคการ
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ตามเปาหมายของหนวยงาน การ เปดโอกาสใหบุคลากรหรืออาจารยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทการปฏิบัติงาน อาจารยมีหนาที่หลัก คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนมากกวาการบริหาร
จัดการ ซึ่ง คอตเตอร (Kotter) ใหแนวคิดวาผูบริหารหนวยงานมีหนาที่ในดานการวางแผน การ
จัดสรรงบประมาณ การกําหนดพันธกิจ กลยุทธ ระบบตางๆ การตัดสินเรื่องโครงสราง การสื่อสาร 
การเอื้ออํานาจ และการใหรางวัล รวมทั้งการควบคุมการปฏิบัติงาน ผูบริหารและบุคลากรของ
หนวยงานตองมีการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ใหสมาชิกไดมีสวนรับผิดชอบตอองค
การและสังคม มีความสุจริต โปรงใส  มีความชอบธรรม และมีระเบียบกฎเกณฑที่ชัดเจน อีกทั้งผู
บริหารควรมีผูรวมบริหารที่มีความรู ความสามารถ ซื่อสัตย ขยัน  มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม ยุติธรรม 
และคงเสนคงวา ผูบริหารตองเรียนรูเสมอและนําความรูมาใชบริหารจัดการ โดยปฏิบัติงานรวมกับ
บุคลากรเพื่อบริการและใชการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการใหรางวัลที่เปนแรงจูงใจใหเกิด
ผลงานที่ดี   

    ดานโครงสรางองคการ  
     พบวามีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติขององคการ    ในระดับมาก  อาจเปนเพราะ ผู

บริหารตองใหความสําคัญตอโครงสรางองคการ เพราะตองปฏิบัติหนาที่ตามโครงสรางและทําหน
าที่ในการอํานวยการปฏิบัติงานของอาจารย  โดยการกําหนดสายงานบังคับบัญชา   ขอบเขตของ
งาน และการประสานงาน ที่ทําใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกใหสอดคลองความสามารถ
ของแตละบุคคล เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายของหนวยงาน   อาจารยสวนใหญอาจไมมสี
วนรวมในการกําหนดโครงสราง เพราะตองทําหนาที่ในระดับปฏิบัติการมากกวา  แตอยางไรก็
ตาม ในการจัดโครงสรางหนวยงาน ทั้งผูบริหารและอาจารยจะตองคํานึงถึงความรวมมือกันที่
จะตองพัฒนาผูเรียน พัฒนางานเพื่อ การตัดสินใจที่รวดเร็ว  การจัดโครงสรางจะตองคํานึงถึง
จํานวนบุคลากร  นักศึกษา ขนาดของหนวยงาน และสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางต
อเนื่อง และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง  ทําใหตองปรับเปลี่ยนโครงสร
างและระบบการบริหารจัดการ ใหมีความยืดหยุน  คลองตัว  มีลักษณะแนวราบ  มีการกระจาย
อํานาจการปฏิบัติงาน มีอิสรภาพ   ควรยกเลิกระบบราชการที่ยึดรูปแบบระเบียบกฎเกณฑที่เข
มงวดเกินไป แตควรเอื้ออํานวยและใหโอกาสเพื่อการแสดงความสามารถของสมาชิก และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ  

    ดานระบบและนโยบายขององคการ  
     พบวา มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติขององคการในระดับมากอาจเปนเพราะปญหา

จากสภาพเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งสวนใหญอาจมีรายไดนอย ทําใหมีผลกระทบตอการสนับสนุนด
านงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ถึงแมวาหนวยงานจะมีนโยบายที่จะพัฒนา
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ผูเรียน และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองใชงบประมาณสูง หนวยงานตอง
คํานึงถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกใหเหมาะสมตอการจัดการศึกษา และประชาชนตอง
การใหสถานศึกษามีคุณภาพ  และยินดีชวยเหลือหนวยงานในดานคาใชจาย หรือทุนการศึกษา 
โดยคาดหวังวารัฐบาลจะ ตองจัดบริการการศึกษาใหทั่วถึง และมีคุณภาพ  แตอาจารยสวนใหญมี
ภาระการสอนมาก และตองสรางคุณภาพหนวยงานเพื่อการรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา หนวยงานจึงควรจัดระบบการเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศไวที่    ฝายธุรการ ควรนาํมา
ใชเพื่อการบริหารจัดการ หรือเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งในอนาคตผูบริหารควรใสใจในการบริหารโดยใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะเปนขอมูลความรูที่มีความสําคัญสูง 

     ดานบรรยากาศการทํางาน  
      พบวา มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติขององคการอยูในระดับมากนั้น อาจเปนเพราะ

อาจารยมีความตองการบรรยากาศการทํางานที ่สนับสนุนใหมีการสนทนา ปรึกษาหารือ  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความไววางใจ การยอมรับในความแตกตาง การอุทิศตนเพื่อความ ก
าวหนา และการรวมใจปฏิบัติงาน สอดคลองกับ เสาวรัส บุณนาค ที่พบวา บรรยากาศ 5 ดาน คือ 
การทํางานเปนทีม การสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การเปด 
โอกาสใหเรียนรูโดยการทดลอง และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง    
ในเรื่องนี้ มารคอทท (Marquardt)ใหแนวคิดวา ในองคการตองมีการสงเสริมบรรยากาศที่เปดเผย 
บรรยากาศการเรียนรู มีการสื่อสารแบบระบบเปด แลกเปลี่ยนขอมูลรวมกันแบบไมเปนทางการ   
มีปฏิสัมพันธรายบุคคล และมีการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ แตเนื่องจากการบริหารงานของ
ผูบริหารมีความหลากหลายบางครั้งมีความมุงงานจนเกินไปทําใหมีความหางเหิน มุงแตสรางผลงาน 
ทําใหอาจารยรูสึกสับสน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  สุรสิทธิ์ ศรีสุภาพ ที่พบวา  ผูบริหารมักใช
วิธีการบริหารที่หลากหลาย ทั้งแบบมิตรสัมพันธ สรางขวัญ กรุณาปราณี รวมทั้งแบบหางเหิน     
มุงผลงาน อีกประการหนึ่งคือการที่ผูบริหารมีการโยกยายเปลี่ยนตําแหนง มีการปรับเปลี่ยน
วิธีการทํางานตามความถนัดและความมุงมั่นของแตละคน  ทําใหบรรยากาศการทํางานของ
อาจารยเกิดการเปลี่ยนแปลง   

     ดานการจูงใจ  
      พบวามีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติขององคการอยูในระดับปานกลางนั้น   สืบเนื่อง

จากพฤติกรรมดานแรงจูงใจของผูบริหารหนวยงาน เปนการสรางความพึงพอใจใหบุคลากรพรอม
ที่จะทํางานดวยความเต็มใจ ผูบริหารหนวยงานจึงตองใชวิธีการ โนมนาวใจ ชักชวน ใหบุคลากร
รวมมือรวมใจที่จะปฏิบัติงานใหเต็มกําลังความสามารถ เนื่องจากผูบริหารและอาจารยอุทิศตน 
เต็มใจ และมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานอยางดี กอใหเกิดความสําเร็จตามยุทธศาสตร
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และเปาหมายของหนวยงาน ซึ่ง วรูม (Vroom) กลาววา ความพึงพอใจในการทํางาน เปน
ทัศนคติที่ดีตองาน  ที่จะทําใหเกิดประสิทธิผลการทํางานของแตละบุคคล การที่บุคคลในองคการ
ใดๆ จะมีความพึงพอใจในการทํางานมากหรือนอย ข้ึนอยูกับองคประกอบหลายอยาง  ซึ่งอาจเปน
ส่ิงจูงใจที่มีอยูในองคการนั้น หรืออาจจะเกิดจากความรูสึกพึงพอใจในงานที่ทําและเต็มใจที่จะ
ปฏิบัต ิใหสําเร ็จตามเปาหมาย  เมื ่องานนั ้นตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของเขาได 
องคประกอบดังกลาวนี้จะเปนแรงผลักดันใหมนุษยตองตอสูดิ้นรนเพื่อใหไดในสิ่งที่ตองการ  จาก
เหตุผลดังกลาวมีผลใหหนวยงานตองจัดสวัสดิการตางๆ  เพื่อใหเกิดการสรางขวัญและกําลังใจใหกับ
บุคลากร เชน การนําอาจารยไปทัศนศึกษาดูงาน การใหศึกษา  ตอ กองทุนสวัสดิการตางๆ ซึ่งการ
ใหรางวัลความดีความชอบ ดังกลาว เปนการสรางแรงจูงใจภายนอกซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
บํารุงรักษาทรัพยากรบุคคล แตการจูงใจภายในเปนสิ่งสําคัญ ทําให บุคลากรอุทิศตนทุมเทชีวิตเพื่อ
การปฏิบัติและการเอาใจใสนักศึกษา ส่ิงที่สงผลตอการจูงใจอาจารย ไดแก การมอบหมายงานที่
เหมาะสมกับแตละบุคคล งานที่ทาทายนาสนใจ และไดรับรางวัล งานที่ตองใชความตั้งใจสูง ผู
บริหารสนับสนุนทรัพยากรและโอกาส เพื่อการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีบรรยากาศแหงกา
รสนับสนุน และมีระบบการใหรางวัลที่สงเสริมการปฏิบัติงานขององคการ  ดังนั้นผูบริหารควร
คํานึงถึงการจูงใจภายในแกอาจารย เพื่อใหเกิดผลยั่งยืนถาวร ตลอดจนการยกยองใหเกียรติ และ
การใหการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เปนการจูงใจที่ทุกคนตองการ ในเรื่องนี้จะสอดคลองกับที่ ภิญโญ สา
ธร ไดกลาวถึงองคประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในแงของผลประโยชนแกบุคคล 6 
อยางคือ  1) ส่ิงจูงใจที่เปนวัตถุ ไดแก เงิน ส่ิงของ  2) ส่ิงจูงใจที่เกี่ยวกับโอกาส   3) สภาพทาง
กายภาพอันพึงปรารถนา  4) ผลประโยชนทางอุดมคติ  5) แรงดึงดูดทางสังคม  6) การปรับสภาพ
การทํางานใหตรงกับนิสัยและทัศนคติของบุคคลนั้น แตในขณะเดียวกัน ชูเดน และ เชอรแมน 
(Chruden and Sherman) ไดกลาวถึงความพึงพอใจและการจูงใจวา การบริหารงานเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญอันดับแรกในการกระตุนใหผูปฏิบัติงานเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น พรอม  ๆกับผูปฏิบัติงานเอง
ก็พยายามที่จะแสวงหา ส่ิงตอบแทนที่สนอง       ความตองการของตนดวย  แตเนื่องจากแตละคนมี
ความตองการที่แตกตางกัน  ดังนั้นผูบริหารหนวยงานจึงตองใชวิธีการจูงใจที่หลากหลาย มีสัดสวนที่
เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพ   และประสิทธิผลการทํางาน เชน การพาคณะอาจารยของ
หนวยงานไปศึกษาดูงาน ไปอบรมสัมมนานอกสถานศึกษา  การจัดสวัสดิการ  การเยี่ยมเยียน
บุคลากร ญาติ ยามเจ็บปวย การจัดงานสังสรรคชวงเทศกาล การสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนา
ตนเองทั้งดานการเรียนการสอนและดานการปฏิบัติงาน โดยการสงเขาอบรม สัมมนา ศึกษาตอ  จะ
เปนการสรางแรงในการทํางานใหกับบุคลากรในหนวยงาน   
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     ดานภาระงาน  
       พบวา มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติขององคการอยูในระดับมากนั้น เนื่องจากใน

ปจจุบันจะพบวา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล  จะตอง
ปฏิบัติภารกิจ หรือภาระงาน หลายสิ ่ง หลายอยางที ่ไดรับมอบหมายเชิงนโยบายที ่มาจาก
หนวยงานตนสังกัด โดยจัดทําออกมาเปนกฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และขอบังคับตางๆ ซึ่ง
หนวยงานตองปฏิบัติงานแลว ยังมีการพัฒนาที่มาจากวิสัยทัศนของหนวยงานและการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาแนวใหม เชน การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมนิคณุภาพ
หนวยงาน การจัดทําหลักสูตร การจัดทําคูมือประกอบการใชหลักสูตร  ทําใหการปฏิบัติงานดาน
ภาระงานจึงอยูในระดับปานกลาง 

     ดานความตองการของบุคลากร  
       พบวา มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติขององคการอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปน

เพราะความตองการของมนุษยมีหลายประเภท แตละประเภทจะกอใหเกิดการ   จูงใจขึ้นแกบุคคล
เพื่อ ใหปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย ความตองการทางกายก็ดี หรือทางจิตวิทยาก็ดี เปนสิ่งที่
บุคคลสามารถตอบสนองไดโดยใชแรงจูงใจเฉพาะอยาง ซึ่ง มาสโลว (Maslow) ไดเสนอทฤษฎี
ลําดับข้ันความตองการ (hierarchy of need theory) ที่วามนุษยมี  ความตองการอยูเสมอไมมีที่
ส้ินสุดตามลําดับขั้นตามความสําคัญจากขั้นต่ําถึงขั้นสูงรวม 5 ระดับ ไดแก ความตองการดาน
รางกาย (physiological needs)  ความตองการความปลอดภัย    (safety needs)  ความตองการ
ดานสังคม (social needs)  ความตองการภาคภูมิใจในตนเอง (esteem needs)  ความตองการที่
จะไดรับความสําเร็จในชีวิต (the needs for self - actualization)  แต แอลเดอเฟอร (Alderfer) ได
เสนอทฤษฎีความตองการที่เรียกวา ทฤษฎี อีอารจี (ERG) ซึ่งจัดระดับความตองการใหมใหเหลือ
เพียง 3 ระดับ   คือ 1) ความตองการเพื่อการคงอยู (E = Existence Needs) ซึ่งเปนความตองการ
การตอบสนองดวยปจจัยทางวัตถุ 2) ความตองการดานความสัมพันธ (R = Relatedness 
Needs) ซึ่งเปนความตองการไดแลกเปลี่ยนความคิดและความรูสึกกับสมาชิกคนอื่นในองคการ  
3) ความตองการดานความ    งอกงาม (G = Growth Needs) เปนความตองการสวนบุคคลในการ
ไดใชความรูความสามารถและทักษะของตนเพื่อทํางานอยางเต็มศักยภาพที่มีอยู รวมทั้งไดมี
โอกาสใชความสามารถในการสรางสรรคส่ิงใหมไดอยางเต็มที่  ซึ่งสอดคลองกับ แมคเคล็ลแลนด 
(McClelland) ที่ศึกษาโครงสรางความตองการของมนุษยที่เกี่ยวกับความตองการ (need) ของ
มนุษย  3  ประเภท ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมองคการ ไดแก  ความตองการความสําเร็จ ความตองการ
ความรักใครผูกพัน และ ความตองการอํานาจมากมาย ที่จะเปนแรงกระตุนใหบุคลากรในหนวยงาน
ไดปฏิบัติงานใหเกิดผล-สําเร็จและผลของงานที่ปรากฏออกมาเปนที่ยอมรับของทุกคนใน
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หนวยงานนั้นๆ  นั่นก็คือ ทําใหบุคลากรทุกคนเกิดความพึงพอใจในงานนั่นเอง  ซึ่ง วรูม (Vroom) 
กลาววา ความพึงพอใจในการทํางาน คือทาทีหรือทัศนคติที่มีตองานและขวัญ ซึ่งหมายถึง
ประสิทธิผลในการทํางานของบุคคล  ที่ตางก็มีบทบาทและหนาที่แตกตางกันออกไป  การที่มี
ทัศนคติที่ดีตองานก็คือ มีความพึงพอใจในการทํางาน และการที่บุคคลในองคการใดๆ จะมคีวามพงึ
พอใจในการทํางานมากนอยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับองคประกอบหลายอยาง ซึ่งอาจขึ้นอยูกับส่ิงจูงใจ 
ที่มีอยูในองคการนั้นๆ หรือ  อาจจะเกิดจากความรูสึกพึงพอใจในงานที่ทําและเต็มใจที่จะปฏิบัติให
สําเร็จตามเปาหมายเมื่อ งานนั้นตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของเขาได ตรงกับขอคิดเห็น
ของสมพงษ เกษมสิน ที่กลาววา ผูปฏิบัติงานมีความตองการที่สําคัญอยางนอย 10 ประการคอื  1) 
ความมั่นคงในการทํางาน  2) งานที่ตนพอใจ  3) โอกาสกาวหนาในการทํางาน  4) การไดรับการ
ยอมรับนับถือ  5) การมีผูบังคับบัญชาที่มีความสามารถ  6) คาจางที่มีความเปนธรรม  7) ความ
เสมอภาค   8) ความนุมนวล   9) การยอมรับนับถือ   10) ความพอใจในสภาพของการปฏิบัติงาน  
จากสิ่งที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา  การปฏิบัติงานดานความตองการของบุคลากร อยูในระดับมาก 

     ดานองคการแหงการเรียนรู 
       องคการแหงการเรียนรู ในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 

มหาวิทยาลัยมหิดล   พบวาโดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา  การเปนองคการแหงการเรียนรูทุกดานมีการปฏิบัติในระดับมากเชนเดียวกัน    เหตุที่เปน
เชนนี้เพราะองคประกอบการบริหารทุกดาน ลวนแตมีความสําคัญตอการบริหารหนวยงาน และ 
การเปนองคการแหงการเรียนรู  ซึ่งสามารถอธิบายความสําคัญไดดังตอไปนี้ 

     ดานบุคคลมีความเปนเลิศ  
      ผลการวิจัยพบวา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มีบุคลากรที่มี

ความเปนเลิศอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิเคราะหดานคุณวุฒิของบุคลากรในสถาบันฯ 
ซึ่งพบวา บุคลากรสวนมากมีคุณวุฒิสูงกวาปริญญาตรีและบุคลากรสวนมากเปนบุคลากรสาย
วิชาการ ทําใหความรูความสามารถทางวิชาการสูง ประกอบกับมีผูบริหารที่มีความรูความสามารถ
ในดานการบริหารงาน คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการสูง    จึงมีผลทําใหองคการแหงการเรียนรู
ดานนี้สูงตามไปดวย ดังที่ พนัส หันนาคินทร ใหแนวคิดไววา ภารกิจหลักที่สําคัญของผูบริหาร
หนวยงานคือ การเปนองคการแหงการเรียนรู เนื่องจากงานวิชาการหมายถึงกิจกรรมทุกชนิด
ในหนวยงานที่ปรับปรุงพัฒนาการดานการบริหารจัดการเรียนการใหมีคุณภาพมากที่สุด  

     ดานรูปแบบวิธีการคิด  
      ผลการวิจัยพบวา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มีองคการแหง

การเรียนรูดานรูปแบบการคิดอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา สถาบันฯ สงเสริมใหบุคลากร
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พัฒนาการคิดและหาแนวทางใหมๆ เพื่อการเรียนรู ซึ่งองคการที่มี  การพัฒนาการเรียนรู การ
สรางความคิด และความรูใหมๆ เพื่อการเรียนรู  ไดแก ระบบการใหขอมูลยอนกลับในดานการ
ปฏิบัติงาน ระบบการเสริมแรง การฝกใชสมองและความคิดสรางสรรค และการสนับสนุน
ความคิดที่หลากหลายมาใชในการปฏิบัติงาน  ซึ่งไปไปตามยุทธศาสตรเพื่อ การจัดการความรู
ของ มารคอท (Marguaedt)  

     ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน  
     ผลการวิจัยพบวา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มีองคการแหง

การเรียนรูดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน  อยูในระดับมาก จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มีการเผยแพรวิสัยทัศนแหงการเรียนรู เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรไปในทางทิศทางเดียวกัน เพื่อใหบุคลากรตระหนักและเขาใจในวิสัยทัศน
ของสถาบันฯ ในดานตางๆ ไมวา การบริหารจัดการ   การเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตและการ
ใหบริการทางวิชาการเปนตน การปฏิบัติงาน  ตามองคการแหงการเรียนรูดานการมีวิสัยทัศน
รวมกัน  จะทําใหงานบรรลุผลสําเร็จ   ตามจุดมุงหมายที่สถาบันฯ วางไวอันจะนําไปสู การผลิต
บัณฑิตและการใหบริการทางวิชาการ ที่มีคุณภาพสูง การมีวิสัยทัศนรวมกันจะชวยรักษา
กระบวนการเรียนรูรวมกันและมีการวางแผนปฏิบัติงานเพื่อใหงานของหนวยงานสําเร็จ ซึ่งเปนไป
ตามขั้นตอนในการเปนองคการแหงการเรียนรูของ มารคอท (Marguaedt) 

     ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม  
      ผลการวิจัยพบวา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มีองคการแหง

การเรียนรูดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม  อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาสถาบันฯ มีความสามัคคี
กันระหวางบุคลากรทุกสายงาน ซึ่งการเปนองคการแหงการเรียนรู  จะเกิดขึ้นไมไดถาปราศจาก
การวางแผนรวมมือกันเปนทีม และยังสามารถสะทอนภาพใหเห็นวาสถาบันฯ มีระบบการบริหาร
จัดการดี ไดแก มีการเสริมแรงที่ดีกลาวคือ มีระบบการใหรางวัล  แกบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ดี 
นอกจากนี้ยังมีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากรทุกสายเปนอยางดี 
ทําใหการรับสารมีประสิทธิภาพซึ่งจะสงผลตอการทํางานรวมกัน   เปนทีม สอดคลองกับการเปน
องคการแหงการเรียนรูของ มารคอท (Marguaedt) 

     ดานการคิดอยางเปนระบบ   
      ผลการวิจัยพบวา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มีองคการแหง

การเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบ  อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาสถาบันฯ สงเสริมให
บุคลากรเขาใจในการบริหารจัดการของสถาบันฯ อยางเปนระบบองครวม และมุงใหบุคลากรมอง
มองและแกไขปญหาอยางเปนระบบดวย ซึ่งการคิดอยางเปนระบบจะชวยใหบุคลากรมองเห็น
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โครงสรางงานของสถาบันฯ ไดชัดเจนขึ้น สามารถกําหนดแนวการปฏิบัติงานของแตละบุคคลได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานไดอยางเปนระบบ การคิดอยางเปนระบบจะทําใหสามารถ
ทํางานบนฐานของการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี  ซึ่งสอดคลองกับการเปน
องคการแหงการเรียนรูของ มารคอท (Marguaedt) 

      จากที่กลาวมาในขางตนสามารถสะทองภาพใหเห็นวา การเปนองคการแหงการเรียนรู     
จะไดผลดี มีประสิทธิภาพ ผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานจะตองรวมกันพัฒนาประสิทธิภาพ  
การทํางานของตนบนฐานของความรวมมือกันทางดานวิสัยทัศนและนโยบาย  การทํางานรวมกัน
อยางเปนระบบ และการคิดวิเคราะหงานรวมกันบนฐานการทํางานเปนทีมและอยางเปนระบบดวยก็
จะทําใหในหนวยงานเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริง 

 
      ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงการปฏิบติังานขององคการกับองคการ
แหงการเรียนรูของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  มหาวิทยาลยัมหิดล 

       ผลการวิจัย พบวา การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการมีความสัมพันธกับการ             
เปนองคการแหงการเรียนรูทั้งในภาพรวมและรายดานทุกดาน  เหตุที่เปนเชนนี้เพราะการบรหิารงาน
ทุกดานลวนมีความสําคัญตอการบริหารหนวยงานและการบริหารงานวิชาการ  ดังที่                
พนัส หันนาคินทร  ใหแนวคิดไววาภารกิจหลักที่สําคัญของผูบริหารหนวยงาน คือการบริหารงาน
วิชาการ สอดคลองกับที่ ปรียาพร  วงศอนุตโรจน กลาววาผูบริหารจะตองเปนผูนําทางวิชาการ 
เนื่องจากงานวิชาการหมายถึงกิจกรรมทุกชนิดในหนวยงานที่ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อ   ให
เกิดการเรียนรูกับนักศึกษาใหดีมีคุณภาพมากที่สุด สอดคลองกับ กิติมา  ปรีดีดิลก  กลาวไววา
มาตรฐานหรือคุณภาพการศึกษาใหพิจารณาจากผลงานดานวิชาการเปนสําคัญ และการที่
หนวยงานจะผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพตามที่กําหนดไวในหลักสูตร รวมทั้งการบริหารงานใหสําเร็จ
ตามจุดประสงคจะขึ้นอยูกับประสิทธิภาพการบริหารงานภายในหนวยงาน ดังที่  กอ  สวัสดิ
พาณิชย  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับหนาที่ของผูบริหารหนวยงานไว 3 ประการ คือ   1) จัดบริการ
ภายในหนวยงาน  ทํางานถูกตองตามระเบียบ   2) ทํางานใหกาวหนาอยูเสมอ และ ไมละเลย
หนาที่ 3)  ทําใหมีขวัญดีในการบริหารดวยการทําใหผูรวมงานเปนสุข มีความพอใจ ในการทํางาน 
โดยอาศัยเทคนิคของผูบริหารในการทํางาน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชนบท 
มหาวิทยาลัยมหิดล  เปนหนวยงานในฝนที่มีการพัฒนาทุกดานเพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานของหลักสูตร นําเทคโนโลยีและการสื่อสาร มาใชในการจัด การเรียน   การสอนเพื่อให
นักศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู ใฝรูใฝเรียน สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล  ทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  อาจารยผูสอนจะตองเปนผูศึกษามาก ทันสมัย คนควา    หาความรูอยู
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เสมอ โดยที่ผูบริหารจะตองเปนผูใหการสนับสนุนและสงเสริม สรางเครือขาย    การทํางานทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงานในลักษณะพหุภาคี สรางวิสัยทัศน พันธกิจแหง  ความเจริญพัฒนา 
มีสวนรวมที่จะพัฒนาและสรางสรรคชุมชน เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชน  ดวยเหตุนี้บทบาท
ของผูบริหารหนวยงาน จึงตองบริหารและกําหนดพฤติกรรมที่เหมาะสม กลาวคือ บทบาทของ
ผูบังคับบัญชา เปนบทบาทที่ตองพิจารณาวาสมควรจะทําอยางไรเพื่อใหเกิดผลในหนวยงานอยาง
รวดเร็ว มีความ กาวหนา  ทําใหคนเปนสุข  บทบาทที่สอง คือ บทบาทของผูนํา กลาวคือ เปน
บทบาทตามวิถีทางราชการ แตการจะเปนผูนําไดนั้น อาจารยผูรวมงานสวนใหญตองพรอมที่จะยก
ยองใหเปนผูนํา  นั่นคือ ผูนําของหนวยงานจะตองเปนที่ยอมรับของอาจารย โดยการวางโครงการ
รวมกัน  ซึ่งจะทําใหเกิดผลดีแกหนวยงาน   ส่ิงนี้ เปนเครื่องชี้ทิศทางที่ทําใหสถานศึกษา
เจริญกาวหนา   บทบาทที่สาม คือ ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูแทนของหนวยงาน เปนบทบาทที่
จะตองแสดงใหปรากฏอยางนอยสามประการคือ  1) จะตองมีความรอบรูกวางขวางพอสมควร    
2) เปนคนมีความประพฤติดี    3) มีน้ําใจเมตตาปราณี เปนคนพรอมที่จะรวมมือกับคนอื่น ซึ่งเรื่องนี้
สอดคลองกับ อุทัย หิรัญโต และ ธงชัย  สันติวงษที่ไดกลาวไววา การบริหารงานของหนวยงาน         
ในรูปแบบการใชแรงงานรวมกัน มีการติดตอประสานงานกันระหวางบุคคลและหนวยงาน มีแนวโนม  
ที่จะขยายตัว  ความเปนผูนําของผูบริหารหนวยงาน จึงเปนสิ่งจําเปนและนํามาใชเพื่อชักจูงใหบุคคล
รวมมือกันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น ผูบริหารในฐานะที่เปนผูนําของหนวยงาน จะตอง 
เปนผูมีภาระหนาที่ที่กอใหเกิดความรวมมืออยางดีระหวางสมาชิกฝายตางๆ ของหนวยงาน  ผูปฏิบัติ
หนาที่ไมวาจะเปนผูอํานวยการ  ตางก็ตองรับบทบาทของการเปนผูนํา (Leadership) ทั้งสิ้น  
ผูบ ริหารจะตองสามารถรวมพลังและใชประโยชนของผู ร วมงาน  โดยเฉพาะอาจารย  
ผูใตบังคับบัญชา ใหชวยกันทํางานเพื่อความสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยงาน ซึ่งเร่ืองนี้  
วัลลภ  กันทรัพย  กลาวไวอยางชัดเจนวา การที่จะทําใหหนวยงานมีคุณภาพและมาตรฐานในการ
จัดการเรียนการสอน จะมีองคประกอบที่สําคัญตามความพรอมของหนวยงานสามดาน คือ  1) 
ความพรอมดานปจจัย หมายถึง ความพรอมของบุคลากร ไดแก ผูบริหาร อาจารย และบุคลากร
อ่ืนๆ มีเพียงพอและคุณภาพเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ    2) ความพรอมดานกระบวนการ เปนการ
บริหารจัดการภายในหนวยงาน ประกอบดวย ระบบงาน  โครงสรางการบริหารงาน  การวาง 
แผนการดําเนินงาน  การประสานงานระหวางฝายตางๆ ภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อให
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดําเนินไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   3) การจัด
สภาพแวดลอม ไดแก ความพรอมของสภาพแวดลอมรอบๆ หนวยงาน  สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของทองถิ่น  ความรวมมือของผูปกครองและชุมชนที่มีตอหนวยงาน 
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ขอเสนอแนะ 
      1.ขอเสนอแนะในการนําผลวจิัยไปใช 

       จากขอคนพบของการวิจัย เร่ือง การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการที่สัมพันธ
กับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 
มหาวิทยาลัยมหิดล   พบวาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทมีการเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงานขององคการในภาพรวมอยูในระดับมาก ยกเวนดานการจูงใจมีคาเฉลี่ยการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการอยูในระดับปานกลาง  สําหรับองคการแหงการเรียนรูใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายละเอียดของแตละดานพบวาสถาบันฯ เปนองคการ
แหงการเรียนรู อยูในระดับมากทุกดาน ยกเวนดานการมีวิสัยทัศนรวมกันมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  

       ผูวิจยัมีขอเสนอแนะทั่วไป ดงันี ้
 1. ควรมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการในดานการจูงใจ ซึ่งเปนบทบาท

และหนาที่ของผูบริหารสถาบันฯ  โดยตรงที่ตองเอาใจใสดูแลบุคคลเหลานี้อยางใกลชิด  ตองให
กําลังใจและความหวังที่ดีกวา  เชน มีแรงจูงใจในดานผลตอบแทน  เปนตน  การใหความ
ชวยเหลือ  เอื้ออาทรตอกัน  และการทํางานแบบทีมงาน  นอกจากนี้ ควรการพัฒนาทักษะ  
ความรูความสามารถที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อประโยชนสูงสุดขององคการ 
    2. ผูบริหารของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  ควรมีการพัฒนา
องคการแหงการเรียนรู ในดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน โดยการสรางสรรคใหเกิดองคการแหงการ
เรียนรูที่เขมแข็ง  ทําใหบุคลากรในองคการรูจักเรียนรูการทํางานรวมกันเปนทีมงานที่ดีจนสามารถ
ยกระดับผลสําเร็จขององคการ และจากการมีโอกาสทํางานรวมกันทําใหบุคลากรของสถานบันฯ  
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันพรอมไปกับการเรียนรูวิธีทํางานของตนใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ทั้งนี้
ในกระบวนการพัฒนาบุคลากรใหเปนทีมงานชั้นยอดจนสามารถรวมสรางและวิสัยทัศนรวม
(Shared  vision) จะเปนพลังขับเคลื่อน ใหภารกิจทุกอยางของสถาบันฯ มุงไปสูเปาหมายเดียวกัน  
วิสัยทัศนรวมมิไดเกิดขึ้นหรือเปนของผูหนึ่งผูใด แตควรเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลใหปฏิบัติงาน
ขององคการไดตรงกับความคาดหวัง  อยางมีความหวังและมีความเต็มใจที่จะปฏิบตัภิารกจิทัง้ของ
สวนตนและของทีมงานโดยเต็มความสามารถ 

 3. การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการและการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ผูบริหารฯควรมีการปรับปรุงคุณภาพการ
บริหารจัดการ เพื่อมุงไปสูองคการคุณภาพแนวคิดของการบริหารยุทธศาสตร (Strategic 
Management) ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารยุทธศาสตรถือเปนหลักการในการบริหารที่จะชวยทําให
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องคการมีการกําหนดทิศทางที่ชัดเจน มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อไปสูทิศทางที่ตองการรวมทั้งมี
การติดตาม ประเมินผลที่ชัดเจน ดังนั้นอาจจะสรุปไดวาการที่จะทําใหสถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท เปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูงนั้น ความสามารถในการบริหาร
ยุทธศาสตรถือเปนเครื่องมือที่สําคัญในการขับเคลื่อน เพียงแตประเด็นสําคัญที่พึงระลึกไวเสมอคือ 
ความสามารถในการบริหารยุทธศาสตรนั้น ไมใชเปนเพียงแคความสามารถในการวางแผน
ยุทธศาสตรเทานั้น แตจะตองครอบคลุมไปถึงทั้งความสามารถในการนํายุทธศาสตรนั้นไปปฏิบัติ 
รวมทั้งการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
 

     ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป 
 จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการที่สัมพันธกับ

องคการแหงการเรียนรูของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบททําใหผูวิจัยมีแนวคิด
สําหรับงานวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

 1.ควรศึกษาตัวแปรอื่นที่มีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของ
องคการกับองคการแหงการเรียนรูของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท   เชน 
การรับรูประโยชนของการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการกับองคการแหงการเรียนรูของ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทวาอยูในระดับใด  และจะสงผลใหของ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการที่
สัมพันธกับองคการแหงการเรียนรูหรือไม   

 2.ควรศึกษาการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการกับองคการแหงการเรียนรูใน
สถาบันการศึกษาในระดับตางๆ เพื่อไดองคความรูในภาพกวางขึ้น      

 3. ควรมีการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานขององคการและองคการแหงการเรียนรู   เพื่อนําไปสูการวางแผนการใหบริการที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเปนประโยชนตอการบริหารจัดการใหเจริญกาวหนาในในอนาคต ซึ่งเปน
การทําใหสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทมีการพัฒนาไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมั่นคงตอไปไดเปนอยางดี 
 4.ควรศึกษาการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการกับองคการแหงการเรียนรู 
โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action  Research)   เพื่อพัฒนาทักษะหรือวิธีการใหมๆ  ใน
การสรางแนวคิดการรวมพลัง (Empowerment)  ใหเกิดขึ้นในกลุมบุคลากรของสถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  เพื่อกระตุนใหเกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคาตระหนักถึงการ
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เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการและสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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