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> >

		 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองชุดดังกล่าว และปัจจัยเชิงมิติของวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ที่ส่งผลต่อการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง กลุ่มตัวอย่าง คือบุคลากรของ
สถานศึกษาแห่งนี้ จ�ำนวน 113 รูป/คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิตทิ ใี่ ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลมี 2 ประเภท คือ สถิตพิ รรณนา
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตอิ า้ งอิงได้แก่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ
		 ผลการวิจัย พบว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง มีวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์
อยูใ่ นระดับมากและมากทุกมิติ มีคา่ เฉลีย่ ล�ำดับจากสูงไปต�ำ่ คือ มุง่ บุคคล มุง่ ไมตรีสมั พันธ์ มุง่ ความส�ำเร็จ และ มุง่ สัจการแห่งตน
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากและมากทุกด้าน ล�ำดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปต�่ำ คือ การมีแบบแผนความคิด
การมีวสิ ยั ทัศน์รว่ ม วิธคี ดิ อย่างเป็นระบบ การเรียนรูเ้ ป็นทีม และการเป็นบุคคลทีร่ อบรู้ วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์
ภาพรวม มิติมุ่งความส�ำเร็จ และมิติมุ่งไมตรีสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ระดับสูง ส่วนความ
สัมพันธ์ปัจจัยและตัวแปรอื่นในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ทุกกรณีเป็นความสัมพันธ์ทางบวก มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ เฉพาะมิติมุ่งความส�ำเร็จ มุ่งสัจการแห่งตน และมุ่งไมตรีสัมพันธ์ ส่งผลต่อ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยมีอ�ำนาจพยากรณ์ร้อยละ 63.90 สามารถสร้างสมการพยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ได้ดังนี้
γ = 1.766 + .258X4 + .256X1 + .219X2
สมการในรูปคะแนนดิบ		
γ = .345X4 + .327X1 + .279X2
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
ค�ำส�ำคัญ : วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ องค์กรแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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Abstract

> >

		 The purpose of this research were to study the current state of constructive organizational culture
and learning organization, the relationship between constructive organizational culture and learning
organization, and the dimensional factors of constructive organizational culture affecting the learning
organization in Mahamakut Buddhist University. Srilanchang Campus. The sample group in this study
were 113 personnel at Srilanchang Campus. The research instrument were a questionnaire constructed
in the 5 scales rating. The data were analyzed by using the computer software. The statistical analysis
were performed using as follows; the descriptive statistics were frequency, percentage, mean, standard
deviation and the inferential statistics were correlation coefficient and multiple regression analysis.
		 The results had shown that; The average of constructive organizational culture both overall and
each dimension were high level. Average ordering in descending were to be humanistic encouraging,
affiliative, achievement, and self-actualizing. The average of learning organization both overall and each
compositions were high level. Average ordering in descending were to be mental model, shared vision,
system thinking, team learning, and personal mastery. The constructive organizational culture as overall,
the achievement and affiliative dimensions, were high relationship with the learning organization, while
the relationship of the other elements were moderate level. All relationships were in the positive way
and correlation coefficient were statistic significant at the .01 level. The dimensional factors of
constructive organizational culture affecting the learning organization including achievement, selfactualizing and affiliate. These factors have a predictive power of learning organization at 63.90 percent
(R2 = .639). The people-oriented dimension not affecting the learning organization. Considering
the regression coefficients with raw scores (B) and standardized scores (Beta) of the predictors variables,
including the achievement (X1) the self-actualizing (X2) and the affiliative (X4), could predict the learning
organization as the following equations.
γ = 1.766 + .258X4 + .256X1 + .219X2
Raw score equation 		
γ = .345X4 + 327X1 + .279X2
Standardized score equation
Keywords : Constructive Organizational Culture, Learning Organization, Mahamakut Buddhist University

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

		 วั ฒ นธรรมองค์ ก าร เป็ น ระบบหรื อ แบบแผน
พฤติกรรมการท�ำงานของกลุ่มบุคคลในองค์การหนึ่งๆ อัน
เป็นผลเนื่องมาจากความคิดความเชื่อและค่านิยมที่ค่าร่วม
ที่เป็นจุดเน้น (Shared orientations) ของการที่บุคคลใน
องค์กรนั้นๆ ซึ่งอาจเกิดจากการที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม
กันและปฏิบัติสืบต่อกันมา วัฒนธรรมองค์การบางอย่างมี
ลักษณะทีส่ ร้างสรรค์ทำ� ให้การปฏิบตั งิ านมีความส�ำเร็จและ
ก้าวหน้า แต่บางลักษณะก็อาจเป็นตัวบั่นทอนหรือท�ำลาย
การปฏิบตั งิ านได้ วัฒนธรรมองค์การในลักษณะทีส่ ร้างสรรค์

จะช่วยหล่อหลอมให้บุคคลในองค์การมีความภาคภูมิใจ
กล้าคิด กล้าท�ำ และมีความรักความผูกพันในองค์การ เกิด
จิตส�ำนึกแห่งการร่วมคิดร่วมท�ำเพื่อความก้าวหน้าของตน
ของกลุม่ และองค์การ (ณัฐธิดา ชูเจริญพิพฒ
ั น์, 2555) ดั ง นั้ น
จึงอาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมองค์การมีบทบาทส�ำคัญต่อ
ความส�ำเร็จและความก้าวหน้าขององค์การนั้นๆ วัฒนธรรม
องค์การแบบสร้างสรรค์เป็นแนวคิดที่มุ่งส่งเสริมให้สมาชิก
มีปฏิสัมพันธ์และสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริม
ให้สมาชิกประสบความส�ำเร็จในการท�ำงาน และมุง่ เน้นความ
พึงพอใจของบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการ
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ด้านความส�ำเร็จในการท�ำงาน แนวคิดดังกล่าวก�ำหนดจุด
เน้นของพฤติกรรมร่วมเป็น 4 มิติ คือ มิติที่มุ่งความส�ำเร็จ
มุง่ สัจการแห่งตน มุง่ บุคคล และ มุง่ ไมตรีสมั พันธ์ (กรรณิการ์
โพธิล์ งั กา, 2557 : 19) แต่ละมิตทิ เี่ ป็นจุดเน้นล้วนแต่มคี วาม
ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จและความก้าวหน้าขององค์การทั้งสิ้น
องค์ ก ารจึ ง ควรพั ฒ นาวั ฒ นธรรมในมิ ติ เ หล่ า นี้ ใ ห้ อ ยู ่ ใ น
ระดั บ ที่ ม ากพอแก่ ก ารขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ให้ ส� ำ เร็ จ และ
ก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์
		 องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นแนวคิดหรือปรัชญาที่
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การรูปแบบหนึ่ง ที่มีความทันสมัย
สามารถน�ำองค์การไปสู่ความส�ำเร็จท่ามกลางกระแสการ
แข่งขันของโลกในยุคโลกาภิวตั น์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและต่อเนือ่ งของความรูแ้ ละเทคโนโลยี โดยมีจดุ เน้น
ของความเชื่อว่าองค์การที่จะอยู่รอดและสามารถแข่งขัน
ได้ จะต้องเป็นองค์การที่สร้างความสามารถของพนักงาน
ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาที่ใช้ทัศนะการ
มององค์การแบบองค์รวม เน้นการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทุกระดับ ให้เกิดขึน้
พร้อมกัน ทั้งระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ จึงเป็นการ
พัฒนาแบบยัง่ ยืน เป็นแนวคิดที่เปลี่ยนรูปแบบและวิ ธี ก าร
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากแบบดั้งเดิม มาเป็นการเรียนรู้
ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง จึงท�ำให้เชื่อมั่นได้ว่า ถ้าสมาชิก
ทั้งหมดขององค์การได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่และได้ใช้
ศักยภาพสูงสุด เพือ่ ปฏิบตั งิ านภายใต้การมีวสิ ยั ทัศน์ เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของตัวบุคคลและขององค์การทีส่ อดคล้อง
กัน สมาชิกแต่ละคนก็จะทุม่ เทและปลดปล่อยศักยภาพทีต่ น
มีสงู สุดให้กบั งานทีท่ ำ� อย่างเต็มที่ การศึกษาเกีย่ วกับองค์กร
แห่งการเรียนรูใ้ นปัจจุบนั มีหลายแนวคิด และมีองค์ประกอบ
แตกต่างกัน แนวคิดหนึ่งที่มีผู้สนใจศึกษาและน�ำไปสู่การ
พัฒนามากคือ คือแนวคิดของ Senge (1990) ที่ก�ำหนด
องค์ประกอบของการพัฒนาสูก่ ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ไว้ 5 ด้าน คือ (1) การมีบุคคลที่รอบรู้ (2) การมีแบบแผน
ความคิด (3) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (4) การมีการเรียนรู้เป็น
ทีม และ (5) การมีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ จากองค์ประกอบ
ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นรูป
แบบของการบริหารที่เน้นการพัฒนาภาวะผู้น�ำในองค์การ
ควบคูไ่ ปกับการเรียนรูร้ ว่ มกัน ซึง่ จะเป็นผลให้เกิดการถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และทักษะระหว่าง

Vol.22 No.2 May - August 2017

67

สมาชิกในองค์การ เพื่อน�ำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้ได้เป็น
อย่างดี สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วกว่าความเปลีย่ นแปลง
ใดๆ ในกระแสโลกาภิวัตน์
		 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการ
ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 มีวตั ถุประสงค์
หลักคือการให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริม และให้บริการทาง
วิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
โครงสร้างองค์การของมหาวิทยาลัยดังกล่าว นอกจากมีตัว
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยส่วนกลางแล้ว ยังมี
สถานศึกษานอกทีต่ งั้ ทีเ่ รียกว่า “วิทยาเขต” และ“วิทยาลัย”
กระจายทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง (7
วิทยาเขต และ 3 วิทยาลัย) วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตั้งอยู่ใน
บริเวณวัดศรีสุทธาวาส ต�ำบลกุดป่อง อ�ำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย ปัจจุบนั จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาใน 5 สาขาวิชา และมีแนวโน้มจะขยายสาขา
วิชาและปริมาณรับนักศึกษาเพิม่ ขึน้ ตามความต้องการของ
สังคมและท้องถิน่ ในอนาคต จึงมีความจ�ำเป็นจะต้องมีแผน
พัฒนาองค์การเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวที่แน่นอน
และชัดเจน ข้อมูลทีส่ ำ� คัญในการก�ำหนดแผนพัฒนาดังกล่าว
ส่วนหนึง่ ย่อมเกีย่ วข้องกับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะ
การพัฒนาแนวใหม่ที่เป็นการพัฒนาโดยภาพรวมที่เรียกว่า
“องค์กรแห่งการเรียนรู”้ ซึง่ อาจเป็นผลเกีย่ วเนือ่ งกับปัจจัย
หลายอย่าง รวมถึงวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ซึ่งมี
มุมมอง 4 มิตดิ งั กล่าวแล้ว การมีขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องและชัดเจน
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันตลอดจนความสัมพันธ์และความมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ กั น ของการเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้และ
วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ จะเป็นข้อมูลส�ำคัญใน
การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ จึงมุ่งศึกษาทั้งสภาพหรือระดับของ
วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์และการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรูแ้ ล้ว ตลอดศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร
ทั้งสองชุดนี้ นอกจากนี้ยังจะได้ค้นหาอ�ำนาจหรืออิทธิพล
ของวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ในรูปแบบของการเขียนสมการ
พยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้างอีกด้วย ทั้งนี้
เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้และเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
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มาท�ำหน้าที่อย่างสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน บนพืน้ ฐานทีม่ งุ่ สูค่ วาม
		 1. เพือ่ ศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ส�ำเร็จตามเป้าหมายหรือกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน (Robbins,
และระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 2003 : 4) ในทางการบริหารมองว่าวัฒนธรรมองค์การเป็น
เรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการท�ำงานที่เป็นผลสะท้อนมาจาก
มหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง
		 2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ ค่านิยม ความเชื่อ และประเพณี ที่สมาชิกในองค์การหนึ่ง
แบบสร้างสรรค์กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ ร่วมกันสร้างขึ้นและร่วมกันยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา จน
กลายเป็ น รากฐานของระบบและพฤติกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง
		 3. เพือ่ ศึกษาปัจจัยเชิงมิตขิ องวัฒนธรรมองค์การแบบ องค์การนั้นๆ ดังนั้นความส�ำเร็จและความก้าวหน้าในงาน
สร้างสรรค์ ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ ตามวัตถุประสงค์ขององค์การหนึง่ ๆ จึงต้องมีสว่ นเกีย่ วข้อง
และได้รับผลกระทบจากการพัฒนาและรูปแบบวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง
		 4. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการส่งผลต่อการเป็น ขององค์การนั้นๆ ด้วย
องค์การแห่งการเรียนรู้และสร้างสมการพยากรณ์การเป็น 		 1.2 ลั ก ษณะและองค์ ประกอบของวั ฒ นธรรม
องค์การแห่งการเรียนรู้ จากปัจจัยเชิงมิติของวัฒนธรรม องค์ ก าร
องค์การแบบสร้างสรรค์ ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช 			 Robbins (2003 : 572 - 574) กล่าวถึง
วัฒนธรรมองค์การว่า เป็นชุดของคุณลักษณะเด่นทีอ่ งค์การ
วิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง
เห็นคุณค่าหรือยอมรับว่าเป็นสิง่ ทีด่ ี ซึง่ มีลกั ษณะทีส่ ำ� คัญอยู่
10 ประการ เมือ่ น�ำลักษณะ เหล่านีม้ าผสมกันอย่างเหมาะสม
สมมุติฐานการวิจัย
		 1. วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์มคี วามสัมพันธ์ แล้ว ก็จะบอกถึงเนื้อหาสาระของวัฒนธรรมองค์การนั้นๆ
ทางบวกในระดับสูงกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ ได้แก่ การริเริม่ รายบุคคล (Individual initiative) ความ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง อดทนที่เสี่ยงภัย (Risk tolerance) ทิศทาง (Direction)
บูรณาการ (Integration) การสนับสนุนทางการบริหาร
ทั้งภาพรวมและองค์ประกอบรายด้าน
		 2. ปัจจัยเชิงมิติ (ทุกมิติ) ของวัฒนธรรมองค์การ (Management support) การควบคุม (Control) การระบุ
แบบสร้างสรรค์ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Identifying) ระบบรางวัล (Reward system) ความ
และมีอ�ำนาจการพยากรณ์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อดทนต่อความขัดแย้ง (Conflict tolerance) และ แบบแผน
และสามารถสร้างสมการพยากรณ์การเป็นองค์การแห่ง ของการสือ่ สาร (Communication patterns) Patterson,
K. J. (1988 : 107-109) กล่าวถึงองค์ประกอบของวัฒนธรรม
การเรียนรู้ได้
โรงเรียน (Factor of School Culture) ว่ามีสว่ นเกีย่ วข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน 10 ด้าน คือ จุดมุง่ หมาย
การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด
ของโรงเรียน การมอบอ�ำนาจ การตัดสินใจ ความรูส้ กึ เป็น
1. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ
		 1.1 ความหมายและความส�ำคัญของวัฒนธรรม ส่วนหนึ่งของโรงเรียน ความไว้วางใจ ความมีคุณภาพ การ
ยอมรับ ความเอือ้ อาทร ความซือ่ สัตย์ และความหลากหลาย
องค์การ
			 วัฒนธรรม เป็นวิธีการด�ำเนินชีวิตและเป็นแบบ ของบุคลากร Hoy and Miskel (2008 : 183) กล่าวถึง
แผนการประพฤติและการแสดงออก ซึ่งความรู้สึกนึกคิดใน องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การว่า มีองค์ประกอบเบือ้ งต้น
สถานการณ์ต่างๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเข้าใจ ทีเ่ ป็นตัวก�ำหนดวัฒนธรรมองค์การ มากทีส่ ดุ 7 ประการ คือ
และซาบซึง้ ร่วมกัน เป็นผลรวมทีเ่ กิดขึน้ จากการเรียนรูร้ ะหว่าง นวัตกรรม (Innovation) ความมั่นคงถาวร (Stability)
ความเชื่อถือ (Belifes) ค่านิยม (Values) และประเพณี ความใส่ใจในรายละเอียด (Attention to detail) การมุ่ง
(Customs) ซึ่งจะควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม เน้นผลลัพธ์ (Outcome orientation) การมุ่งเน้นตัว
หนึ่งๆ องค์การ (Organization) เป็นหน่วยสังคมที่มีการ บุคคล (People orientation) การเน้นการท�ำงานเป็นทีม
ประสานกันเป็นอย่างดี ประกอบด้วยคนตัง้ แต่ 2 คนขึ้นไป (Team orientation) และ การแข็งขัน (Aggressive) สรุปได้
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ว่ า แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะและองค์ ป ระกอบของ
วัฒนธรรมองค์การมีหลากหลายทัศนะ ทั้งเป็นทัศนะ มีทั้ง
ประเด็นที่สอดคล้องกันและแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขอบเขต
และจุดเน้นของมุมมองของนักวิชาการนั้นๆ
		 1.3 วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ (Constructive Culture)
			 มีผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแบบหรือรูปแบบของ
วัฒนธรรมองค์การไว้หลายทัศนะ ในการวิจัยนี้จะศึกษา
วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ตามทัศนะของ Cooke
and Lafferty (1989) ที่มองวัฒนธรรมองค์การโดยให้
ความส�ำคัญกับค่านิยมในการท�ำงาน มุ่งส่งเสริมให้สมาชิก
มีปฏิสัมพันธ์และสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริม
ให้สมาชิกประสบความส�ำเร็จในการท�ำงาน มุ่งตอบสนอง
ความพึงพอใจในความต้องการความส�ำเร็จ มีลกั ษณะพืน้ ฐาน
ทีมประกอบด้วย 4 มิติ คือ มุ่งความส�ำเร็จ มุ่งสัจการแห่ง
ตน มุ่งบุคคล และมุ่งไมตรีสัมพันธ์ แต่ละมิติมีรายละเอียด
ต่อไปนี้
		 1) มิติมุ่งความส�ำเร็จ (Achievement) เน้น
ค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกในการท�ำงานของ
สมาชิกภายในองค์กร ที่มีภาพรวมของลักษณะการท�ำงาน
ที่ดี มีการตั้งเป้าหมายร่วมกัน พฤติกรรมการท�ำงานของ
ทุกคนเป็นแบบมีเหตุมีผล มีหลักการและการวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการ
ท�ำงาน รู้สึกว่างานมีความหมายและมีความท้าทาย ลักษณะ
เด่นคือ สมาชิกในองค์กรมีความกระตือรือร้น และรู้สึกว่า
งานท้าทายความสามารถอยูต่ ลอดเวลา
		 2) มิตมิ งุ่ สัจการแห่งตน (Self - Actualizing)
เน้นค่านิยม และพฤติกรรมการแสดงออกของการท�ำงานใน
ทางสร้างสรรค์ โดยเน้นความต้องการของสมาชิกในองค์กร
ตามความคาดหวัง เป้าหมายการท�ำงานอยู่ที่คุณภาพงาน
มากกว่าปริมาณงานโดยที่เป้าหมายของตนสอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์กร รวมทัง้ ความส�ำเร็จของงานมาพร้อมๆ
กับความก้าวหน้าของสมาชิกในองค์กร ทุกคนมีความเต็มใจ
ในการท�ำงานและภูมิใจในงานของตน สมาชิกทุกคนได้รับ
การสนับสนุนในการพัฒนาตนเองจากงานทีท่ ำ� อยู่ รวมทัง้ มี
ความอิสระในการพัฒนางานของตน ลักษณะเด่น คือ
สมาชิ ก ในองค์ ก รมี ค วามยึ ด มั่ น ผู ก พั น กั บ งานและมี
บุคลิกภาพที่มีความพร้อมในการท�ำงานสูง
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		 3) มิตมิ งุ่ บุคคล (Humanistic-Encouraging)
เน้นค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกของการท�ำงานที่
มีรปู แบบการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วม และมุง่ เอาบุคคล
เป็นศูนย์กลาง ให้ความส�ำคัญกับสมาชิกในองค์กร โดย
ถือว่าสมาชิกคือ ทรัพยากรทีม่ คี า่ ทีส่ ดุ ขององค์กร การท�ำงาน
มีลักษณะติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกมีความสุข
และภูมิใจในการท�ำงาน มีความสุขต่อการสอน การนิเทศ
งานและการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่กัน ทุกคนในองค์กรได้รับการ
สนั บ สนุ น ความก้ า วหน้ า ในการท� ำ งานอย่ า งสม�่ ำ เสมอ
ลักษณะเด่น คือ ทรัพยากรบุคคลเป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ขององค์กร
			 4) มิติมุ่งไมตรีสัมพันธ์ (Affiliative) เน้น
ลักษณะที่มุ่งให้ความส�ำคัญกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
สมาชิกทุกคนในองค์กรมีความเป็นกันเอง เปิดเผย จริงใจ
และไวต่อความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมทีม มี
ความยอมรับและเข้าใจความรูส้ กึ ซึง่ กันและกัน ลักษณะเด่น
คือ ความเป็นเพื่อนและความจริงใจต่อกัน
		 ดังนั้น ลักษณะโดยภาพรวมขององค์การแบบ
สร้างสรรค์จ ะเน้ น ที่ ก ารสร้ า งค่ า นิ ย มการท� ำ งานอย่ า ง
สร้างสรรค์ มุ่งความส�ำเร็จและความพึงพอใจในการท�ำงาน
ความกระตือรือร้นในการท�ำงาน เน้นการท�ำงานเป็นทีม
สัมพันธภาพระหว่างผูร้ ว่ มงาน และมีความรูส้ กึ ว่างานท้าทาย
ความสามารถอยู่ตลอดเวลา
2. แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
		 2.1 ความหมายและความส�ำคัญ
นักวิชาการได้ให้นิยามและความหมายขององค์กร
แห่งการเรียนรู้ไว้หลากหลายทัศนะ เช่น Senge (1990 :
3-4) กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ว่า เป็นองค์การที่
สามารถขยายขอบเขตสมรรถนะขององค์การเพื่อสร้างผล
งานทีต่ อ้ งการอย่างแท้จริงได้ และผูค้ นในองค์การต่างเรียนรู้
วิธีที่จะเรียนรู้ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง Garvin (1993 : 80)
กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่มีทักษะใน
การสร้าง การใช้และการถ่ายโอนความรู้ ตลอดจนปรับปรุง
รูปแบบพฤติกรรมเพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ Marquart และ
Reynolds (1994 : 22) ให้ความหมายว่า องค์การแห่งการ
เรียนรู้ เป็นองค์การที่มีบรรยากาศที่กระตุ้นการเรียนรู้ของ
บุคคลและกลุ่มให้เกิดอย่างรวดเร็ว และสอนให้บุคคลมี
กระบวนการคิดวิพากษ์วิจารณ์เพื่อความเข้าใจในสิ่งที่เกิด
ขึ้น ช่วยให้องค์การเรียนรู้ในสิ่งผิดพลาดเช่นเดียวกับการ
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เรียนรูใ้ นความส�ำเร็จ จึงพอสรุปได้วา่ องค์กรแห่งการเรียนรู้
หมายถึง องค์การทีส่ มาชิกได้พฒ
ั นาและเพิม่ พูนความสามารถ
เพื่อสร้างสรรค์ความก้าวหน้าและความส�ำเร็จในงานอย่าง
ต่อเนื่อง สมาชิกในองค์การได้เรียนรู้วิธีเรียนรู้ร่วมกัน มี
กระบวนการกระตุ้นส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความ
คิดที่แปลกใหม่ มีกระบวนการกระตุ้นส่งเสริมความทะเยอ
ทะยานและสร้ า งแรงบั น ดาลใจในการท� ำ งานของมวล
สมาชิก และองค์การได้เพิ่มศักยภาพในการสร้างนวัตกรรม
และการแก้ปัญหาในงานอย่างต่อเนื่อง
		 2.2 องค์ประกอบของการเป็นองค์กรแห่งการเรียน
รูต้ ามทัศนะของ Peter Senge
		 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้พบว่ามีแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีนัก
วิชาการเสนอไว้หลายแนวคิด เช่น แนวคิดของ Pedler,
Burguyne & Boydell. (1988) แนวคิดของ Gephart and
Marsick (1996) แนวคิดของ Senge (1990) เนื่องจากมี
แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบในการพัฒนาองค์ ก ารสู ่ ก าร
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้หลายแนวคิด ที่แตกต่างกัน จึง
ยากต่อการสังเคราะห์และสรุปรวมให้เป็นแนวเดียวกันได้
ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงเลือกศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ตามกรอบแนวคิดของ Senge (1990) มีสาระส�ำคัญ
ที่ดังต่อไปนี้
		 Senge (1990 : 68) เสนอแนวทางในการสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย วินัย 5 ประการที่เรียกว่า “The
Fifth Discipline” ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของความเข้าใจเรื่อง
แนวคิดที่จะผลักดันและสนับสนุนให้เกิดองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ขึ้นได้ นั้นมีดังนี้
			 2.2.1 การมีบุคคลที่ความรอบรู้ (Personal
mastery) ยึดหลักการว่าบุคคลหรือสมาชิกขององค์การเป็น
รากฐานขององค์กรแห่งการเรียนรู้ คนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเป็น
พิเศษจะสามารถขยายความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน
ทีต่ อ้ งการได้ อย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ ลักษณะของคนทีจ่ ะสะท้อน
ให้เห็นถึงการเรียนรู้ขององค์การได้จะต้องมีคุณลักษณะที่
ส�ำคัญ คือ สามารถควบคุมจิตใจและพฤติกรรมของตัวเองได้
เป็นคนที่ยอมรับความเป็นจริง ไม่ยึดมั่นถือมั่น เปลี่ยนไป
ตามโลก มีความกระตือรือร้นสนใจและใฝ่หาที่จะเรียนรู้
สิง่ ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ มีความปรารถนาทีเ่ รียนรูเ้ พือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ของตน มุ่งสู่จุดหมายและความส�ำเร็จที่ได้ก�ำหนดไว้

			 2.2.2 การมีแบบแผนความคิด (Mental model)
ยึดหลักว่า ความคิดเป็นสิง่ ส�ำคัญและมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
แบบแผนการปฏิบัติ และจินตนาการสิ่งต่างๆ ของคน ซึ่งมี
ผลต่อความส�ำเร็จในงาน ดังนัน้ การทีบ่ คุ คลในองค์การ ต้อง
มี แ บบแผนความคิ ด หรื อ และเป็ น บุ ค คลที่ ม องโลกใน
องค์การตามความเป็นจริง (Mental models) นัน่ คือ ต้องมี
ความคิดความเข้าใจตนเองและหน่วยงานหรือองค์การของ
ตนอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ด้วยการพัฒนาโลกทัศน์
ที่มองโลกในองค์การ ตามความเป็นจริง จะท�ำให้เกิดความ
เข้าใจสมมติฐานในการคิดอย่างเป็นระบบ ท�ำให้เกิดการ
ปรั บ เปลี่ ย นสมมติ ฐ านใหม่ ใ นการหาสาเหตุ ข องปั ญ หา
อย่างถูกต้อง รวมถึงมีการทดลองท�ำสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้และเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้น
			 2.2.3 การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision)
เป็นการสร้างทัศนะของความร่วมมือกันอย่างยึดมั่นของ
คนในองค์การ เพื่อพัฒนาภาพในอนาคตและความต้องการ
ที่จะมุ่งไปสู่ความปรารถนาร่วมกันทั่วองค์การ เป็นการที่
คนทุกคนมีความตระหนักและเข้าใจในความเปลี่ยนแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ ขององค์การ มีมมุ มองร่วมกันเกีย่ วกับปรากฏการณ์
แห่งความเปลีย่ นแปลงและอนาคตขององค์การ องค์กรแห่ง
การเรียนรูจ้ ะต้องเป็นองค์กรทีส่ มาชิกทุกคนได้รบั การพัฒนา
วิสัยทัศน์ของตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์รวมขององค์กร
ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการร่วมพลังของสมาชิกที่มีความ
คาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าต่อไปภาย
ใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันของคนทั้งองค์กร
			 2.2.4 การเรียนรู้เป็นทีม (Team learning)
เป็นการเรียนรู้ร่วมกันโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้
และความคิดเห็น ของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อพัฒนาความรู้
และความสามารถของทีมให้เกิดขึ้น การเรียนรู้เป็นทีมจะ
เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการรวมพลังของสมาชิกให้มีโอกาสเรียน
รู ้ ร ่ ว มกั น มี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง จน
กลายเป็นความคิดเห็นของกลุ่ม ของทีม และขององค์การ
กระบวนการส� ำ คั ญ ของการเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น เป็ น ที ม ก็ คื อ
การกระตุ้นส่งเสริมให้มีการสนทนาและอภิปรายกันอย่าง
กว้างขวาง สมาชิกในทีมต้องมีความสามารถส่งเสริม สนับสนุน
และกระตุ้นการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคนทั้งในทีมและ
สมาชิกของทีมอื่นๆ ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา
			 2.2.5 การมีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ (System
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thinking) การคิดเชิงระบบเป็นวิธีการคิดและการท�ำความ
เข้าใจในปรากฏการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ด้วยการเชือ่ มโยงเรือ่ ง
ราวต่างๆ อย่างเป็นระบบ เป็นการมองเห็นความสัมพันธ์
ของระบบ และทุกส่วนทีป่ ระกอบกันเป็นระบบขององค์การ
ช่ ว ยให้ เ กิ ด ความคิ ด เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก ารในภาพรวม
ประสานงานร่วมกับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามกระบวนการ
และระบบการบริหารงานภายใน สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ
แก้ ไ ขปั ญ หาข้ อ ขั ดแย้งที่จะเกิด ขึ้น ในองค์ก ร มองเห็ น
กระบวนการเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบภายใน
องค์กรอย่างเป็นระบบเชือ่ มโยงติดต่อกัน และสามารถแก้ไข
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
		 3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์การ
แบบสร้างสรรค์
			 วรรัตน์ เทพมะที (2558) ท�ำการศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์กับการ
ท�ำงานเป็นทีม ของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า
ระดับวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษา
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวม และรายด้าน
ระดับการท�ำงานเป็นทีม ของสถานศึกษามีการปฏิบตั อิ ยูใ่ น
ระดับมากทัง้ ในภาพรวมและรายด้าน ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์กับการท�ำงานเป็นทีม
ของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่
ในระดับสูง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
			 มุกดา ค�ำอานา (2557) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์กับการพัฒนา
ตนเองของครูในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี พบว่า
วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ของสถานศึกษา โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับ
แรกคือ มิติที่มุ่งเน้นความส�ำเร็จ มุ่งเน้นสัจการแห่งตน
และมุง่ เน้นบุคคลและการสนับสนุนตามล�ำดับ และยังพบว่า
วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ของสถานศึกษามีความ
สัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองของครูในทางบวก ในระดับสูง
และมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
			 กรรณิการ์ โพธิ์ลังกา (2556) ท�ำการศึกษาเรื่อง
การศึกษาลักษณะส่วนบุคคล วัฒนธรรมองค์กรลักษณะ
สร้างสรรค์ และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ที่มีผลต่อ
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ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ในย่านธุรกิจอโศก กรุงเทพมหานคร พบว่า อิทธิพลของ
วัฒนธรรมองค์กรลักษณะสร้างสรรค์ ที่ประกอบด้วย มิติ
เน้นความส�ำเร็จ เน้นสัจจะแห่งตน เน้นให้ความส�ำคัญกับ
บุคลากร และเน้นไมตรีสัมพันธ์ มีผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
		 3.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กรแห่งการเรียนรู้
			 กฤตติยา จันทรเสนา (2556) ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมากและมากทุกด้าน องค์การแห่ง
การเรียนรูข้ องสถานศึกษา อยูใ่ นระดับมากและมากทุกด้าน
ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในทางบวก ใน
ระดับสูง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
			 อัมพร ปัญญา (2557) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ลั ก ษณะการเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ใ นวิ ท ยาลั ย
ราชพฤกษ์ ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะองค์กรแห่งการเรียน
รู้ในวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับ
มาก 2 ด้าน คือด้านการมีแบบแผนทางความคิด และด้าน
การคิดอย่างเป็นระบบ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน รองลงมา
คือด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญส่วนบุคคล และด้านการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม ตามล�ำดับ
		 สมคิด ชุมนุมพร (2549) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การ
ศึกษาการส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
ผลการวิจัยพบว่า มีการส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
รอบรู้แห่งตน ด้านแบบแผนความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์
ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านความคิดเชิงระบบ
อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบโดยจ�ำแนกตามขนาด
สถานศึกษาและภาวะผูน้ ำ� แบบเปลีย่ นสภาพ พบว่าแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และพบว่าการ
ส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะผู ้ น� ำ แบบเปลี่ ย นสภาพทางบวก
ระดับสูงมาก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพทางบวก ระดับสูงมาก อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

ตัวแปรพยากรณ์
มิติวฒ
ั นธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์
มิติที่ 1 การมุ่งความสาเร็จ
มิติที่ 2 การมุ่งสัจการแห่งตน
มิติที่ 3 การมุง่ บุคคล
มิติที่ 4 การมุง่ ไมตรีสัมพันธ์

ตัวแปรเกณฑ์
ความสัมพันธ์
ปัจจัยส่งผล

สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 1 การเป็นบุคคลที่รอบรู้
ด้านที่ 2 การมีแบบแผนความคิด
ด้านที่ 3 การมีวิสยั ทัศน์ร่วม
ด้านที่ 4 การมีการเรียนรู้เป็นทีม
ด้านที่ 5 การมีวธิ ีคิดอย่างเป็นระบบ

ภาพที
่ 3.1 จกรอบแนวคิ
ดการวิจัย
ภาพ 1 กรอบแนวคิ
ดการวิ
ัย

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตการวิ
จัย
นการวิจัย ทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
1. ประชากรและกลุ
ม่ ตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยวิคืธอีดบุ�ำเนิ
คลากรของมหาวิ

		
ประชากรและกลุ
ตัวคอย่
าง ประชากรที
ในการ
เชิงปริ
าณรวมทั
เก็บ้งรวบรวมข้
ลโดยใช้
เขตศรี1.ล้านช้
าง ประกอบ ด้วม่ ยบุ
ลากรประจ
า 89 รูใ่ ปช้/คน
และบุค		
ลกรอัตเป็
ราจ้นาการวิ
งรายปีจัย71
รูปม/คน
สิ้น160 รูอปมู/คน
วิจ(ข้
ยั อคืมูอลจากฝ่
บุคลากรของมหาวิ
ทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แบบสอบถาม ตัวแปรที่ศึกษามี 2 ชุด คือ วัฒนธรรม
ายบุคคลสานักงานวิทยาเขตศรีล้านช้าง วันที่ 1 มกราคม 2559 ) กาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธีเปิด
วิทยาเขตศรีล้านช้าง ประกอบด้วยบุคลากรประจ�ำ 89 องค์การแบบสร้างสรรค์ (Constructive organizational
ตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน(Krejcie and Morgan อ้างถึงใน ประยูร อาษานาม, 2543 : 167) ได้กลุ่มตัวอย่าง
รูป/คน และบุคลากรอัตราจ้างรายปี 71 รูป/คน รวมทั้งสิ้น culture) และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประชากรและ
ลากรประจ
54 รูปา/คน
ตราจ้
างรายปี 59 รูปกลุ/คน
รูป/คน
160เป็นรูบุปค/คน
(ข้อมูาลจากฝ่
ยบุคและบุ
คลส�คำนัลกรอั
กงานวิ
ทยาเขตศรี
่ ม ตัรวมทั
ว อย่้งาสิงคื้นอ113
บุ ค ลากรในมหาวิ
ท ยาลั ย มหามกุฏราช
2.
ตั
ว
แปรที
ศ
่
ก
ึ
ษา
ล้านช้าง วันที่ 1 มกราคม 2559) ก�ำหนดขนาดของกลุ่ม วิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง สรุปสาระส�ำคัญของการ
แปรชุดำทีเร็่ 1จรูเป็ปนของเครจซี
ตัวแปรต้น่แหรื
อตัวแปรพยากรณ์
แก่ จวััยฒดันวั
ตัวอย่างโดยวิธ1.1ีเปิตัดวตารางส�
ละมอร์
แกน ด�ำเนินได้
การวิ
งนีฒ้ นธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ตาม
แนวคิดของ
and Lafferty(1989)
ประกอบด้
วย 4 มิติ คือ 		
มิติที่ 1 1.
มุ่งความส
าเร็อจและการสร้
มิติที่ 2 มุ่งสัาจงเครื
การแห่
(Krejcie
andCooke
Morgan
อ้างถึงใน ประยู
ร อาษานาม,
เครื่องมื
่องมืงตน
อวิจมิัยติที่ 3 มุ่ง
2543
: 167)
วอย่าสงเป็
		 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลสถานภาพของ
บุคคล
และมิตได้ิทกี่ 4ลุมุ่ม่งตัไมตรี
ัมพันนบุธ์คลากรประจ�ำ 54 รูป/
คน และบุคลากรอั
ราจ้าดงรายปี
รูป/คน รวมทั
สิ้น ผู้ตอบแบบสอบถาม
ษณะเป็
นแบบตรวจสอบ
1.2 ตัวตแปรชุ
ที่ 2 เป็น59ตัวแปรตามหรื
อตัว้งแปรเกณฑ์
ได้แก่ การเป็นองค์ลักกรแห่
งการเรี
ยนรู้ ตามแนวคิรายการ
ดของ
113Senge(1990)
รูป/คน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านที่ 1 การเป็
สอบถามเกี
ย
่
วกั
บ
เพศ
อายุ
วุ
ฒ
ก
ิ
ารศึ
ก
ษา
ประเภทบุ
นบุคคลที่รอบรู้ ด้านที่ 2 การมีแบบแผนความคิด ด้คาลากร
นที่
		
2.
ตั
ว
แปรที
ศ
่
ก
ึ
ษา
สายงาน
ต�
ำ
แหน่
ง
หน้
า
ที
่
และ
ประสบการณ์
ก
ารท�
ำ
งาน
3 การมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้านที่ 4 การเรียนรู้เป็นทีม และด้านที่ 5 การมีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ
			 1.1 ตัวแปรชุดที่ 1 เป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปร 			 ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัฒนธรรมองค์การแบบ
พยากรณ์
แก่ วัจฒัยนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ตาม สร้างสรรค์ (4 มิติ) ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
วิธีดาเนินได้การวิ
แนวคิดของ เป็Cooke
(1989) ประกอบด้
วย เก็4 บรวมรวมข้
ค่า 5 อระดั
บ ด�ำเนิ
นการสร้างตามกรอบประเด็ตันวแปรที
ตัวบ่ง่ ชี้
นการวิand
จัยเชิงLafferty
ปริมาณ(Quantitative
research)
มูลโดยใช้
แบบสอบถาม(Questionnaire)
มิติ คือ มิติที่ 1 มุ่งความส�ำเร็จ มิติที่ 2 มุ่งสัจการแห่งตน วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ 4 มิติ จ� ำ นวน 40 ข้ อ
ศึกษามี 2 ชุด คือ วัฒ นธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์( Constructive organizational culture) และการเป็ นองค์กรแห่งการ
มิติที่ 3 มุ่งบุคคล และมิติที่ 4 มุ่งไมตรีสัมพันธ์
ผ่านตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
เรียนรู้(Learning organization) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้าน
			 1.2 ตัวแปรชุดที่ 2 เป็นตัวแปรตามหรือตัวแปร 5 คน ได้คา่ IOC อยู่ระหว่าง 0.80 –1.00 ผ่านการตรวจ
ช้
าง สรุ
าคัญนของการด
นการวิยจนรู
ัยดั้ งตามแนวคิ
นี้
เกณฑ์
ได้ปแสาระส
ก่ การเป็
องค์กรแห่าเนิ
งการเรี
ด สอบความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น ทั้งฉบับโดยการทดลองใช้
1. เครื
่องมืประกอบด้
อและการสร้
างเครื
่องมือวิ5จด้ัยาน คือ แบบสอบถาม กับประชากรทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน
ของ Senge
(1990)
วยองค์
ประกอบ
ด้านที่ 1 การเป็นบุคคลที่รอบรู้ ด้านที่ 2 การมีแบบแผน ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมั่น (ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ความคิด ด้านที่ 3 การมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้านที่ 4 การเรียนรู้ ด้วยวิธีการของครอนบาค) ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.9497
เป็นทีม และด้านที่ 5 การมีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ

Journal of the Association of Researchers
		 ตอนที่ 3 แบบสอบถามการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (5 ด้าน) ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ ด�ำเนินการสร้าง และตรวจสอบคุณภาพ เหมือน
แบบสอบถามตอนที่ 2 ทุกประการ ได้ข้อค�ำถามจ�ำนวน
40 ข้อ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (ค่า IOC) อยู่ระหว่าง 0.80
– 1.00 ค่าความเชื่อมั่น (ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า) เท่ากับ
0.8994
		 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง (บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีล้านช้าง) โดยขอความร่วมมือกับส�ำนักงาน
วิทยาเขตวิทยาเขตศรีล้านช้าง ในการแจกแบบสอบถาม
และเก็บรวบรวมกลับคืนตามจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ก�ำหนด
ไว้ในขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในช่วงระหว่าง
วันที่ 20 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 และผู้วิจัยได้ท�ำการเก็บ
ข้อมูลเพิม่ เฉพาะส่วนทีย่ งั เก็บคืนได้ไม่ครบ จนได้รบั คืนครบ
ตามจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง (จ�ำนวนทั้งสิ้น 113 ฉบับ) ในวันที่
5 มีนาคม 2559
		 3. การวิเคราะห์และผลการวิเคราะห์ข้อมูล
		 ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแล้วประมวลผลข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมส�ำเร็จรูป ตามขั้นตอนดังนี้
			 3.1 วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สถานภาพของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ใช้
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สถิตกิ ารแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ผลการวิเคราะห์
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากทีส่ ดุ เป็นบุคคล
ในกลุ่มอายุ 30 - 45 ปี มากที่สุด มีวุฒิสูงสุดเป็นระดับ
ปริญญาโท เป็นบุคลากรอัตราจ้างรายปีมากกว่าบุคลากร
ประจ�ำ มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี จ�ำนวนมากที่สุด
			 3.2 วิเคราะห์ระดับวัฒนธรรมองค์การแบบ
สร้างสรรค์และระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ใช้
ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ใช้สถิติ ค่า
เฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ก�ำหนด
เกณฑ์การแปลผล เป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด (X = 4.515.00) มาก (X = 3.51-4.50) ปานกลาง (X= 2.51-3.50)
น้อย (X = 1.51-2.50) และ น้อยทีส่ ดุ (X= 1.00-1.50) น�ำ
เสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของตารางประกอบค�ำอธิบาย
ผลการวิเคราะห์ ดังตาราง 2 และ ตาราง 3
		 ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ค่ า เฉลี่ ย ของวั ฒ นธรรม
องค์การแบบสร้างสรรค์ พบว่า โดยภาพรวมสถานศึกษา
แห่งนี้ มีแบบวัฒนธรรมองค์กรลักษณะสร้างสรรค์อยู่ใน
ระดับมาก (X =4.08, S.D.=0.24) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายมิติพบว่า อยู่ในระดับมากทุกๆ มิติ และมีค่าเฉลี่ย
ใกล้เคียงกัน เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่ำคือ มิติที่ 3
มุ่งบุคคล (X = 4.18, S.D.=0.30) มิติที่ 4 มุ่งไมตรีสัมพันธ์
(X = 4.08, S.D.=0.24) มิติที่ 1 มุ่งความส�ำเร็จ (X = 4.05,
S.D.=0.28) และ มิติที่ 2 มุ่งสัจการแห่งตน (X = 4.04,
S.D.= 0.28) ตามล�ำดับ

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ระดับค่าเฉลี่ยวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 		
			 วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยภาพรวมและรายด้าน
มิติที่
มิตวิ ฒ
ั นธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์		
		 								
1		 มุ่งความส�ำเร็จ 					
2		 มุ่งสัจการแห่งตน					
3		 มุ่งบุคคล						
4		 มุ่งไมตรีสัมพันธ์					
							
รวม			

ระดับวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์
X		
S.D.		
ระดับ
4.05		
0.28		
มาก
4.04		
0.28		
มาก
4.18		
0.30		
มาก
4.06		
0.29		
มาก
4.08		
0.24		
มาก
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลา้ นช้าง
			 โดยภาพรวมและรายด้าน
ด้านที่
องค์ประกอบของการเป็นองค์กร
ระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ล�ำดับที่		
X
S.D.
ระดับ
		
		
แห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 1 การเป็นบุคคลที่รอบรู้			
3.84 0.26
มาก
5
ด้านที่ 2 การมีแบบแผนความคิด		
4.10 0.31
มาก
1
ด้านที่ 3 การมีวิสัยทัศน์ร่วม			
4.06 0.32
มาก
2
ด้านที่ 4 การเรียนรู้เป็นทีม			
4.05 0.31
มาก
4
ด้านที่ 5 วิธีคิดอย่างเป็นระบบ			
4.05 0.24
มาก
3
							
รวม		
4.02 0.22
มาก
		 ผลการวิเคราะห์ระดับค่าเฉลี่ยการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ พบว่าโดยภาพรวม มีคา่ เฉลีย่ ของการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (X = 4.02, S.D.=0.22)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านที่ 2 การมีแบบแผนความคิด
(X = 4.10, S.D.=0.31) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ ด้าน
ที่ 1 การเป็นบุคคลที่รอบรู้ (X = 3.84, S.D.=0.26) เมื่อ
พิจารณาเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่ำ คือ การมี
แบบแผนความคิด การมีวสิ ยั ทัศน์รว่ ม วิธคี ดิ อย่างเป็นระบบ
การเรียนรู้เป็นทีม และการเป็นบุคคลที่รอบรู้ ตามล�ำดับ

		 3.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ
แบบสร้างสรรค์กบั การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์สัน ใช้
เกณฑ์การแปลความหมายเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก (r=
0.90-0.99) สูง (r = 0.70-0.8) ปานกลาง (r = 0.40-0.69)
ต�่ำ (r = 0.20-0.39) และต�่ำมาก (r = 0 - 0.19) กรณีค่า r
เป็นลบ (-) หมายความว่า มีความสัมพันธ์ทางลบ (ผกผันกัน)
กรณีค่า r เป็นบวก (+) หมายความว่า มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวก (สัมพันธ์ตามกัน) และกรณีคา่ r เป็นศูนย์ (r = 0)
หมายถึงตัวแปรไม่มคี วามสัมพันธ์กนั น�ำเสนอผลการวิเคราะห์
ในรูปของตารางประกอบค�ำอธิบาย ดังตาราง 3

ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ กับ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
			 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้าน
		
X1		
X2		
X3		
X4		
X
Y1		
Y2		
Y3		
Y4		
Y5		
Y

X1

X2

X3

X4

X

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

1.00										
.556**
1.00									
.601**
.548**
1.00								
.672**
.634** .699**
1.00							
.834** .806** .848** .891** 1.00						
.589**
.515** .442**
.534** .614**
1.00					
.426**
.360** .506**
.611** .565** ..330**
1.00				
.570**
.642** .443**
.533** .645** .6o1** .534**
1.00			
.643**
.582** .426**
.555** .650** .519** .350** .717**
1.00		
.507** .498. ** .473**
.619** .620** .410** .343** .449** .492**
1.00
.714** .679** .597** .741** .807** .739** .693** .878** .822** .678**

** ค่านัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Y

1.00
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		 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การแบบสร้างสรรค์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
พบว่าความสัมพันธ์ทุกคู่ และทุกกรณีเป็นความสัมพันธ์
ทางบวก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กรณีความ
สัมพันธ์โดยภาพรวมของตัวแปรทัง้ สองชุด พบว่ามีคา่ ความ
สัมพันธ์อยูใ่ นระดับสูง (r= .807), กรณีความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพรวมของตัวแปรหนึ่ง กับ องค์ประกอบรายด้านมิติของ
อีกตัวแปรหนึ่ง ตลอดจนกรณีความสัมพันธ์ระหว่างองค์
ประกอบรายด้านรายมิติของตัวแปรทั้งสองชุดดังกล่าว
พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างมิตทิ ี่ 1 (X1 /มุง่ ความส�ำเร็จ)
และมิติที่ 4 (X4 /มุ่งไมตรีสัมพันธ์) กับ การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยภาพรวม (Y) อยู่ในระดับสูง (r = .714 และ
.741 ตามล�ำดับ) ส่วนค่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่อื่นและ
กรณีอื่นอยู่ในระดับปานกลาง (r = .360 - .679)
		 3.4 การวิเคราะห์เพือ่ ตรวจสอบการส่งผลต่อการเป็น
องค์กรแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข องปั จ จั ย เชิ ง มิ ติ ข องวั ฒ นธรรม
องค์การแบบสร้างสรรค์ ได้ด�ำเนินการเป็น 2 กระบวนการ
ดังนี้
			 3.4.1 การตรวจสอบสภาวะร่วมเส้นตรงเชิง
พหุ (Multicollinearity) เพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณในครั้งนี้ว่ามีความเป็นจริงและเชื่อถือได้
ไม่มีปัญหาสภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ ซึ่งเกิดจากตัวแปร
พยากรณ์มคี วามสัมพันธ์กนั สูงเกินไป จะท�ำให้ตวั แปรแต่ละ
ตัวขาดความเป็นอิสระแก่กนั โดยการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างมิติที่ 1 (X1), มิติที่ 2 (X2), มิติที่ 3 (X3),
และมิติที่ 4 (X4) ผลการวิเคราะห์ดังปรากฏในตาราง 4 ซึง่
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมิติดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์
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ทางบวกในระดับปานกลาง (r = .556 - .699) อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ไม่มคี วามสัมพันธ์คใู่ ดทีเ่ กิน 0.70
แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์แต่ละตัวมีความเป็นอิสระแก่กนั
จึงเชื่อได้ว่าในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในครั้งนี้ จะ
ไม่ท�ำให้เกิดปัญหา ภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ คือไม่มีผล
กระทบต่อค่าสัมประสิทธิก์ ารถดถอย จึงน�ำตัวแปรพยากรณ์
ทัง้ 4 ตัว เข้าสูต่ วั แบบ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ต่อไป
			 3.4.2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี
Enter เพือ่ ตรวจสอบการมีประสิทธิภาพการส่งผลต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตาราง 4
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยวิธี Enter
พบว่าค่าทดสอบที ของสัมประสิทธิก์ ารถดถอยของ ตัวแปร
พยากรณ์ มิตทิ ี่ 4 (X4) มิตทิ ี่ 1 (X1) และมิตทิ ี่ 2 (X2) มีค่า
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01, .05, และ .05 ตามล�ำดับมี
ส่วนมิตทิ ี่ 3 (X3) ไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ (Sig= .908) แสดง
ว่าปัจจัยเชิงมิตขิ องวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ มิติที่
1 มุ่งความส�ำเร็จ, มิติที่ 2 มุ่งสัจการแห่งตน, และมิติที่ 4 มุง่
ไมตรีสมั พันธ์ ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่วน
มิติที่ 3 มุ่งบุคคล ไม่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
จึงน�ำตัวแปรเฉพาะปัจจัยที่ส่งผล คือ มิติที่ 1, 2, และ 4
เข้าสู่ตัวแบบการวิเคราะห์ต่อไป
		 3.5 การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ ด้ ว ยวิ ธี
Stepwise เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการพยากรณ์และ
สร้างสมการพยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลการ
วิเคราะห์ดังแสดงในตาราง 5

ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธี Enter
			 Unstandardized Coefficients		
Standardized Coefficients				
Model
t
Sig.
		
B
Std. Error		
Beta
			
(Constant)		 1.046
.308		
3.401**
.001
X1				
.253		
.092		
.324
2.760**
.008
X2				
.217		
.087
.277
2.501*
.016
X3				
.010		
.088		
.014
0.116
.908
X4				
.253		
.102		
.338
2.489*
.016
2
							
R = .824,
R = .679,
Std. Error =.12991,
** มีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01, * มีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05
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ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยวิธี Stepwise
			
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
Model		
B
Std. Error		 Beta
1 (Constant)		
1.766
.289		
.555
.071
.741
มิติที่ 4 มุ่งไมตรีสัมพันธ์ (X4)
2 (Constant)			
1.323
.294		
.357
.087
.477
มิติที่ 4 มุ่งไมตรีสัมพันธ์ (X4)
.308
.091
.393
มิติที่ 1 มุ่งความส�ำเร็จ (X1)
3 (Constant)			
1.053
.298		
.258
.091
.345
มิติที่ 4 มุ่งไมตรีสัมพันธ์ (X4)
.256
.089
.327
มิติที่ 1 มุ่งความส�ำเร็จ (X1)
.219
.085
.279
มิติที่ 2 มุ่งสัจการแห่งตน (X2)
2
							
R = .824
R = .679

t
6.104
7.810
4.496
4.091
3.372
3.534
2.830
2.880
2.569

Sig.
.000
.000
.000
.000
.001
.001
.007
.006
.013

สมการในรูปของคะแนนมาตรฐาน

>

>

		 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู โดยวิธี Stepwise การสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพการส่งผลของตัวแปรพยากรณ์ 		 1. สรุปผลการวิจัย
ต่อตัวแปรตาม โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 			 1.1 วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ทั้งโดย
(ค่า B และ Beta) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่ง ภาพรวมและรายมิติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับ
การเรียนรู้ทั้ง 3 ตัว คือ พิจารณาจาก ค่าคงที่ของตัวแปร ค่าเฉลี่ยรายมิติจากสูงไปต�่ำ คือ มิติที่ 3 มุ่งบุคคล มิติที่ 4
เกณฑ์ (Y) และค่าสัมประสิทธิก์ ารถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ มุ่งไมตรีสัมพันธ์ มิติที่ 1 มุ่งความส�ำเร็จ และมิติที่ 2 มุ่ง
(X1, X2 และX4) ที่ปรากฏในช่องคะแนนไม่มาตรฐานหรือ สัจการแห่งตน การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ทั้งโดยภาพ
คะแนนดิบ (Unstandardized Coefficients : B) และช่อง รวมและรายด้าน มีค่าเฉลี่ยของอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับ
คะแนนมาตรฐาน (Standardized Coefficients : Beta) ค่าเฉลี่ยรายด้านจากสูงไปต�่ำคือ คือ การมีแบบแผนความ
สามารถจัดล�ำดับประสิทธิภาพการส่งผลจากมากไปหา คิด การมีวิสัยทัศน์ร่วม วิธีคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้
น้อยคือ มิติที่ 4 มุ่งไมตรีสัมพันธ์ (X4) มิติที่ 1 มุ่งความ เป็นทีม และการเป็นบุคคลที่รอบรู้
ส�ำเร็จ (X1) และ มิติที่ 2 มุ่งสัจการแห่งตน (X2) ตามล�ำดับ 			 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ
ปัจจัยเชิงมิติทั้ง 3 ตัว มีประสิทธิภาพการส่งผลโดยภาพ แบบสร้างสรรค์ กับ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดย
รวมคิดเป็นร้อยละ 67.90 (R2 = .679) สามารถเขียน ภาพรวมและรายด้าน ทุกกรณีและทุกคู่ เป็นความสัมพันธ์
สมการพยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในส่วนที่ ทางบวก อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยส่วนใหญ่
เป็นความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ยกเว้นความสัมพันธ์
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ได้ดังนี้
							
สมการในรูปของคะแนนดิบ 		
γ = 1.766 + .258X4 + .256X1 + .219X2
γ = .345X4 + .327X1 + .279X2
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ระหว่างตัวแปรทั้งสองชุดดังกล่าวโดยภาพรวม และความ
สัมพันธ์ระหว่างมิติที่ 1 (มุ่งความส�ำเร็จ) และมิติที่ 4 (มุ่ง
ไมตรีสัมพันธ์) กับ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่ามี
ความสัมพันธ์กันในระดับมาก
			 1.3 ปั จ จั ย เชิ ง มิ ติ ข องวั ฒ นธรรมองค์ ก าร
แบบสร้างสรรค์ ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
คือมิติที่ 4 (มุ่งไมตรีสัมพันธ์) มิติที่ 1 (มุ่งความส�ำเร็จ) และ
มิตทิ ี่ 2 (มุง่ สัจการแห่งตน) นามล�ำดับ และมีอำ� นาจพยากรณ์
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูโ้ ดยรวมร้อยละ 67.90 สามารถ
เขียนสมการพยากรณ์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จาก
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน เป็น γ = 1.766 + .258X4
+ .256X1 + .219X2 และ γ = .345X4 + .327X1 + .279X2
ตามล�ำดับ
		 2. การอภิปรายผล
			 2.1 วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ผลการ
วิ จั ย พบว่ า วั ฒ นธรรมองค์ ก ารแบบสร้ า งสรรค์ ข อง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
โดยภาพรวมและรายมิตอิ ยูใ่ นระดับมาก และมีขอ้ สังเกตว่า
มิติ มุง่ บุคคล มีคา่ เฉลีย่ สูงกว่ามิตอิ นื่ อย่างเด่นชัด เรียงล�ำดับ
ค่าเฉลี่ยจากสูงไปต�่ำ คือ มุ่งบุคคล มุ่งไมตรีสัมพันธ์ มุ่ง
ความส�ำเร็จ และ มุ่งสัจการแห่งตน ตามล�ำดับ ข้อค้นพบ
ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง มีค่านิยมและพฤติกรรม
ร่วม ในลักษณะสร้างสรรค์ (เน้นการมุ่งความส�ำเร็จ มุ่ง
สัจการแห่งตน มุ่งบุคคล และมุ่งไมตรีสัมพันธ์) อยู่ในระดับ
ที่เข้มแข็งพอที่จะเป็นพลังผลักดันเบื้องหลังความส�ำเร็จ
ขององค์การได้ เพราะวัฒนธรรมองค์การที่มีความเข้มแข็ง
จะช่วยสมาชิกตระหนักในความเป็นเอกลักษณ์ กระตุน้ ความ
ผูกพันร่วมกัน ส่งเสริมความมั่นคงในบทบาททางสังคม
รวมทั้งจะช่วยให้สมาชิกเข้าใจในเหตุผลและสิ่งแวดล้อม
ของพวกเขาด้วย ซึ่งโดยทั่วไปพบว่าวัฒนธรรมที่เข้มแข็งจะ
ท�ำให้สมาชิกยึดมั่นต่อเป้าหมายขององค์การ และสร้างแรง
จูงใจให้แก่สมาชิก จึงสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า วัฒนธรรม
ที่ จ ะมี ผ ลต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารต้ อ งเป็ น
วัฒนธรรมที่แกร่ง (Strong) คือ เป็นค่านิยมหรือความเชื่อ
ที่พนักงานมีร่วมกันพนักงานส่วนใหญ่ให้การยอมรับ และ
ยึดเหนี่ยวในค่านิยมและความเชื่อนั้น รวมทั้งเป็นค่านิยมที่
สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานที่องค์การต้องการอีกด้วย
(สมจินตนา คุ้มภัย, 2553 หน้า 23) ส่วนกรณีที่พบว่ามิติที่

Vol.22 No.2 May - August 2017

77

มุง่ บุคคล มีคา่ เฉลีย่ สูงกว่ามิตอิ นื่ อย่างเด่นชัด หมายความว่า
พฤติกรรมและค่านิยมร่วมของบุคลากรได้ให้ความยอมรับ
ในความส�ำคัญของบุคคลสูงกว่าความส�ำเร็จงาน (มุ่งความ
ส�ำเร็จ) และบทบาทของตนเองที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมและ
ผูกพันในงาน (มุง่ สัจการแห่งตน) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กาญจนา เกษร (2555) ทีท่ ำ� การวิจยั เรือ่ งความสัมพันธ์ของ
วั ฒ นธรรมองค์ ก ารกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นสั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา ปทุมธานี เขต 1
ได้พบว่าวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียน
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
			 2.2 ระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผล
การวิจัยพบว่าสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรียงล�ำดับค่าเฉลีย่
รายด้านจากสูงไปต�่ำคือ การมีแบบแผนความคิด การมีวสิ ยั
ทัศน์รว่ ม วิธคี ดิ อย่างเป็นระบบ การเรียนรูเ้ ป็นทีม และการเป็น
บุคคลที่รอบรู้ตามล�ำดับ ข้อค้นพบดังกล่าวนี้ให้ข้อสนเทศ
ทีเ่ ชือ่ ถือได้วา่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต
ศรีล้านช้าง มีสภาพของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
ระดับที่สูงพอในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การสู่ความมี
ประสิทธิผลได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรวิภา สุขศรีเมือง
(2557 : 139-140) ที่พบว่า ความเป็นองค์การแห่งการ
เรี ย นรู ้ ข องโรงเรี ย นสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน รองลงมา คือ
ด้านการมีแบบแผนความคิด ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ
ตามล�ำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ด้านการเป็น
บุคคลที่รอบรู้ และยังพบอีกว่า องค์การแห่งการเรียนรู้มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูงอีกด้วย และยังมีผลการวิจัยอื่นอีกหลาย
ฉบับที่สอดกับผลการวิจัยนี้ เช่น ผลการวิจัยของ วิโรจน์
สารรัตนะ และ อัญชลี สารัตนะ (2545 : 60 - 66) เรือ่ ง
ปัจจัยทางการบริหารกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9 พบว่า โรงเรียนมี
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
			 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ
แบบสร้างสรรค์กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

			 ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การแบบสร้างสรรค์ (ตัวแปรพยากรณ์) กับการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (ตัวแปรเกณฑ์) มีความสัมพันธ์กันทางบวก
ในระดับสูงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเนื่อง
มาจากสภาพของปัจจัยทั้งสองอย่างนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
และส่งผลโดยตรงต่อความส�ำเร็จของงานเหมือนกัน เพียง
แต่วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์เป็นเรื่องเกี่ยวกับค่า
นิยมและพฤติกรรมร่วมตามจุดเน้นที่สอดคล้องกันและ
เป็นไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีการก�ำกับให้เป็นเช่นนั้น ส่วน
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นเรือ่ งทีเ่ น้นสมรรถนะของ
คนท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพ เช่น การเป็นบุคคลทีม่ คี วามรู้
การมีวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายทิศทางการท�ำงานที่ชัดเจน
และตรงกัน การคิดอย่างเป็นระบบและมีแบบแผนความคิด
รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ด้วยเหตุนี้
ตัวแปรทั้งสองอย่างดังกล่าว จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
ใกล้ชิดและมีค่าความสัมพันธ์ในระดับสูง
		 3. ข้อเสนอแนะในการใช้ผลการวิจัย
			 3.1.1 ผลการวิ จั ย ที่ ค ้ น พบว่ า ระดั บ การเป็ น
องค์กรการแห่งการเรียนรู้ ในด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้
(Personal Mastery) มีคา่ เฉลีย่ ต�ำ่ กว่าด้านอืน่ และประกอบ
กับผลการศึกษาวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ก็พบว่า
มิติที่มุ่งความส�ำเร็จ มีประเด็นตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำหลาย
ประเด็น จึงน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสู่การเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลา้ นช้าง ควรก�ำหนดนโยบายส่ง
เสริมและเร่งรัดการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านโอกาสและปัจจัยจูงใจที่เหมาะสมอย่าง
			 3.1.2 จากผลการวิ จั ย ค้ น พบว่ า ตั ว บ่ ง ชี้
วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ในประเด็นความรู้สึก
เป็นกันเอง เปิดเผย และจริงใจต่อกัน อยู่ในระดับต�่ำสุดใน
บรรดาตัวบ่งชี้ทั้งหมด น่าจะเป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือ
ในการท�ำงานและการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ จึงควรเร่งรัด
พัฒนาด้วยการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มที่มุ่งส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ทัง้ กิจกรรมในงานตามภารกิจ
และกิจกรรมเสริมอื่นๆ ในโอกาสที่เหมาะสม
			 3.1.3		 จากผลการวิจัยที่ค้นพบว่าวัฒนธรรม
องค์การแบบสร้างสรรค์กับการเป็นองค์กรการแห่งการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ศรีลา้ นช้าง มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง และยังได้พบว่า
มิติของวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ที่มุ่งความส�ำเร็จ
มุ่งสัจการแห่งตน และมุ่งไมตรีสัมพันธ์ส่งผลต่อการเป็น
องค์กรการแห่งการเรียนรู้ในระดับสูงอีกด้วย จึงควรเร่ง
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยการส่งเสริมและ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ในมิติที่มุ่งไมตรี
สัมพันธ์ มุ่งความส�ำเร็จ และมุ่งสัจการแห่งตนให้มากยิ่งขึ้น
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