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การศึกษา เร่ือง วฒันธรรมองคก์าร องคก์ารการเรียนรู้ และประสิทธิผลองคก์ารของศาล
ยุติธรรม : ตวัแบบสมการโครงสร้าง มีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้ง กลมกลืน
ระหว่างตวัแบบมาตรวดัท่ีสร้างตามแนวคิดกบัตวัแบบมาตรวดัท่ีสร้างข้ึนตามขอ้มูลท่ีจดัเก็บไดข้อง
ปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร และปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ของ
ศาลยติุธรรมในภาพรวม 2) เพื่อศึกษาหาระดบัประสิทธิผลองคก์าร ระดบัวฒันธรรมองคก์าร และ
ระดบัองคก์ารการเรียนรู้ของศาลยติุธรรม 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างปัจจยั
ดา้นประสิทธิผลองคก์าร ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ ของศาล
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ทุกชั้นศาลทัว่ประเทศในสังกดัศาลยุติธรรม จาํนวน 239 ศาล (ขอ้มูล ณ ตุลาคม, 2555) จาํนวน
แบบสอบถามท่ีนาํมาวิเคราะห์ขั้นสุดทา้ย มีจาํนวน 845 ชุดขอ้มูล จากจาํนวน 217 ศาล โดยมีระดบั
ความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 และช่วงความเช่ือมัน่ ร้อยละ 2 

ผลการศึกษาในระดับตัวแบบมาตรวัดของตัวแบบตามทฤษฎีประสิทธิผลองค์การ 
วฒันธรรมองคก์าร และองคก์ารการเรียนรู้ พบว่ามาตรวดัของแต่ละแนวคิดมีความเท่ียงตรงเชิงลู่เขา้ 
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เม่ือพิจารณาค่าดัชนีความเหมาะสมของตวัแบบมาตรวดัท่ีสร้างตามแนวคิดประสิทธิผล
องคก์าร แนวคิดวฒันธรรมองคก์าร และแนวคิดดา้นองคก์ารการเรียนรู้ในภาพรวมยงัไม่มีความ
สอดคลอ้งกบัตวัแบบมาตรวดัท่ีสร้างข้ึนตามขอ้มูลท่ีจดัเก็บได ้เม่ือศึกษาในบริบทของศาลยุติธรรม 
จาํเป็นตอ้งปรับปรุงตวัแบบมาตรวดั  
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ผลการศึกษา พบว่า ระดบัประสิทธิผลองค์การ ระดบัปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์การและ
ระดบัปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ของศาลยติุธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 
4.374 ถึง 4.970 และพบวา่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้และประสิทธิผล
องคก์ารในภาพรวม ต่างมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือศึกษาในบริบทของศาล
ยติุธรรม โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัรายคู่ เท่ากบั 0.335 ถึง 0.762  ผลการศึกษายงั
พบว่า ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารมิอิทธิพลต่อประสิทธิผลองคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยร้อยละ 
83.20 ของค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองคก์ารสามารถถูกอธิบายและทาํนายโดยปัจจยัดา้น
วฒันธรรมองคก์าร ในระดบัสูงมาก ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองคก์ารอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติ โดยร้อยละ 68.80 ของค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองคก์ารสามารถถูก
อธิบายและทาํนายโดยปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ ในระดบัสูง ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร กบั ปัจจยั
ดา้นองคก์ารการเรียนรู้ เม่ือศึกษาร่วมกนัพบว่า ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
องคก์ารอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยร้อยละ 83.60 ของค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผล
องคก์ารสามารถถูกอธิบายและทาํนายโดยปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร แต่ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ 
มีอิทธิพลเชิงลบต่อประสิทธิผลองคก์ารอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ -0.053 
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ABSTRACT 

 
Title of Dissertation Organizational Culture, Learning Organization and Organizational 

Effectiveness of the Court of Justice: Structural Equation Modeling 
Author           Miss. Prin Boonchaluay 
Degree                       Doctor of Philosophy (Social Development and Environmental 

Management) 
Year        2013 

The purposes of this research were: 1) to check the consistency between the hypothesized 
models and the collected empirical data of Organizational Effectiveness, Organizational Culture 
and Learning organization of the Court of Justice; 2) to determine the level of Organizational 
Effectiveness, Organizational Culture and Learning organization of the Court of Justice as a whole;     
3) to study the structural relationship model among the concepts of Organizational Effectiveness, 
Organizational Culture and Learning organization of the Court of Justice; 4) to study the ability 
of concepts of Organizational Culture and Learning Organization to explan and predict the 
organizational effectiveness. Units of analysis were 239 courts in the Court of Justice based on 
data as of October 2012. The sample consisted of 845 respondents from 217 courts with the 
confidence level 95 percent and the confidence interval 2 percent. 

The results indicated that all measurement model of hypothesized model of Organizational 
Effectiveness, Organizational Culture and Learning organization had the construct validity which 
was convergent validity and composite reliability.  

Assessing all structural models of hypothesized models which created by the concept of 
Organizational Effectiveness, Organizational Culture and Learning organization in terms of 
overall fit indices were found that degree to which the hypothesized models for the Organizational 
Effectiveness Organizational Culture and Learning organization were inconsistent with the 
collected empirical data. Therefore, studying in the context of the Court of Justice needs to 
improve the validity in models of Organizational Effectiveness Organizational Culture and 
Learning organization.  
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The results indicated that the levels of Organizational Effectiveness, Organizational 
Culture and Learning organization as a whole is high, with the Mean values were 4.374 to 4.970. 
However, the statistically significant positive associations were found among Organizational 
Effectiveness, Organizational Culture and Learning organization when studied in the context of 
the Court of Justice. The correlation coefficient between the pair factors was 0.335 to 0.762. 

The study also found that Organizational Culture had statistically significant positive 
influence on Organizational Effectiveness. The 83.20 percent of the variance in Organizational 
Effectiveness can be explained and predicted by the Organizational Culture in a very high level. 
Moreover, Learning Organization had statistically significant positive influence on Organizational 
Effectiveness. The 68.80 percent of the variance in Organizational Effectiveness can be explained 
and predicted by the Learning Organization. Organizational Culture and learning organization 
had statistically significant influence on organizational effectiveness. The 83.60 percent of the 
variance in organizational effectiveness was explained by Organizational Culture respectively 
which considered in a very high level. But Learning Organization had statistically significant 
negative influence on organizational effectiveness -0.053.  
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บทนํา 
 
1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 
ระบบศาลของไทยเร่ิมมีมาตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยัโดยมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นผูใ้ชอ้าํนาจ

ตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แก่ประชาชน และมีวิวฒันาการโดยไดรั้บอิทธิพลแนวความคิด
จาก “พระธรรมศาสตร์” เร่ือยมาจนส้ินสมยักรุงศรีอยธุยา คร้ันสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ไดมี้
การตั้งศาลข้ึนประจาํหน่วยงานต่างๆ เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีต่างพระเนตรพระกรรณและนาํเอา
กฎหมายของกรุงศรีอยุธยามาปรับปรุงและบญัญติัข้ึนใหม่ เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวฯทรงเล็งเห็นถึงขอ้ขดัขอ้งจากการท่ีศาลกระจดักระจาย
อยูใ่นหน่วยงานต่าง ๆ ทาํให้ตุลาการแยกยา้ยไปอยูต่ามหน่วยงานหลายแห่งต่างสังกดักนั อีกทั้งวิธี
คน้ควา้พิสูจน์ความจริงของศาลก็ลา้สมยัไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้การพิจารณาคดีล่าช้า ทาํให้
ประชาชนผูมี้อรรถคดีเดือดร้อน จึงทรงมีพระราชปณิธานท่ีจะแกปั้ญหาเหล่าน้ี ปีรัตนโกสินทรศก 
100 เน่ืองในโอกาสท่ีพระนครครบ 100 ปี ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2425 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ไดท้รงวางศิลาก่อพระฤกษอาคารสถิตยติุธรรม (ปัจจุบนัเป็นอาคารศาล
ฎีกาตั้งอยูท่ี่สนามหลวง) และในปีรัตนโกสินทรศก 110 ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2434 ทรง
มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งกระทรวงยุติธรรมข้ึน และจดัระบบกฎหมายเสียใหม่เพื่อให้เขา้
กบันานาอารยประเทศ โดยมีพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิทรงเป็นกาํลงัสาํคญัใน
การจัดรูปแบบระบบกฏหมายและระบบศาลยุติธรรมอันเป็นรากฐานสําคัญให้ศาลยุติธรรม
เจริญรุ่งเรืองเป็นสถาบนัท่ีประสิทธ์ิประสาทความยติุธรรมใหแ้ก่ประชาชนสืบมา  

ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2478 ไดมี้การประกาศใชพ้ระธรรมนูญศาลยุติธรรม แบ่งแยกงานศาล
ยุติธรรมออกต่างหากจากกนัเป็นสองฝ่าย คืองานธุรการและงานตุลาการ โดยให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยติุธรรมเป็นผูรั้บผดิชอบงานธุรการ ส่วนงานตุลาการ คือการพิจารณาพิพากษาเป็นอาํนาจ
ของตุลาการโดยเฉพาะ  จากการแต่งตั้งกระทรวงยุติธรรมให้ทาํหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบงานธุรการ
ของศาลยติุธรรมมาได ้100 ปีเศษ จึงไดเ้กิดแนวความคิดท่ีจะแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวง
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ยติุธรรมเพ่ือใหพ้น้จากขอ้ระแวงสงสัยว่าศาลยติุธรรมอาจจะถูกแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและไม่มี
อิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี  จนกระทัง่ไดมี้รัฐธรรมนูธแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540  
แยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม บญัญติัให้ศาลยุติธรรมมีหน่วยงานธุรการของศาล
ยติุธรรมท่ีเป็นอิสระ ใหเ้ลขาธิการสาํนกังานศาลยติุธรรมเป็นผูบ้งัคบับญัชาข้ึนตรงต่อประธานศาล
ฎีกา และพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการศาลยติุธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 5 บญัญติัให้มี
สาํนกังานศาลยุติธรรมเป็นส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เม่ือกฎหมาย
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม 2543 จึงถือว่าศาลยุติธรรมแยกออกจากกระทรวง
ยติุธรรมนบัแต่นั้นเป็นตน้มา (สาํนกังานศาลยติุธรรม, 2555: 21-24) โดยโครงสร้างงานของศาล
ยติุธรรม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนงานตุลาการ  และส่วนงานธุรการ ปัจจุบนัสาํนกังาน
ศาลยุติธรรมทาํหนา้ท่ีแทนกระทรวงยุติธรรม ในการดูแลงานธุรการของศาลยุติธรรมงานส่งเสริม
ตุลาการ และงานวิชาการของศาลยุติธรรม ในส่วนงานตุลาการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 197 บญัญติัให้การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอาํนาจของศาลซ่ึงตอ้ง
ดาํเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายและปรมาภิไธยพระมหากษตัริย ์
และมาตร 128 กาํหนดให้ศาลยุติธรรมมีอาํนาจการพิจารณาคดีทั้งปวงไดแ้ก่ คดีแพ่ง คดีอาญา คดี
ลม้ลาย และคดีประเภทอ่ืนนอกระบบศาลยติุธรรม ซ่ึงไดแ้ก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาล
ทหารมีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณาพิพากษาคดีท่ีอยูใ่นเขตอาํนาจศาลของตนเอง  (สาํนกังานศาลยติุธรรม, 
2555: 25) โดยระบบศาลยติุธรรมตามพระธรรมนูญศาลยติุธรรม พ.ศ. 2543  มีอยูท่ ัว่ราชอาณาจกัร 
ระบบศาลยติุธรรมแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา  (ดงัภาพท่ี 1.1) 
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ภาพที ่1.1  โครงสร้างศาลยติุธรรม 
 

1) ศาลชั้นตน้ คือ ศาลท่ีมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีประเภทต่างๆ ท่ีอยูใ่น
เขตอาํนาจ เช่น ศาลอาญา ศาลแพ่ง ศาลแขวงและศาลจงัหวดัในจงัหวดัต่างๆ กบัศาลชาํนญัพิเศษ
และศาลพิเศษต่างๆ เช่น ศาลภาษีอากรกลาง และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นตน้ การ
พิจารณาของศาลชั้นตน้มีลกัษณะเป็นการสืบพยานเพื่อรวมรวมขอ้เทจ็จริงแห่งคดีแลว้มีคาํพิพากษา 

2) ศาลอุทธรณ์ คือ ศาลสูงถดัจากศาลชั้นตน้ มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีท่ี
อุทธรณ์คาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลชั้นตน้ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าดว้ยการอุทธรณ์ การ
พิจารณาของศาลชั้นอุทธรณ์มีลกัษณะเป็นการตรวจสอบหรือทบทวนคาํพิพากษาหรือคาํสั่งของ
ศาลชั้นตน้ นอกจากน้ีศาลอุทธรณ์ยงัมีอาํนาจพิจารณาและวินิจฉยัคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินซ่ึงเฉพาะกรณีน้ีคาํสั่ง
ของศาลชั้นอุทธรณ์ในกรณีเป็นท่ีสุด ศาลอุทธรณ์มี 10 ศาล ประกอบดว้ย ศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์
ภาค 1- ภาค 9 มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีประเภทต่างๆ ท่ีอยูใ่นเขตอาํนาจ              

3) ศาลฎีกา คือ ศาลสูงสุด มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีท่ีอุทธรณ์คาํพิพากษา
คาํสั่งของศาลชั้นอุทธรณ์ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าดว้ยการฎีกา การพิจารณาของศาลฎีกามี

ศาลฎีกา 

ประธานศาลฎีกา 

ศาลชั้นตน้ ศาลชั้นอุทธรณ์ 

คณะกรรมการ 
ตุลาการศาล
ยติุธรรม 

คณะกรรมการ 
บริหารศาลยติุธรรม 

(ก.บ.ศ.) 

คณะกรรมการ 
ขา้ราชการศาลยติุธรรม 

(ก.ศ.) 

สาํนกังานศาล
ยติุธรรม 

ศาลยติุธรรม 
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ลกัษณะเป็นการตรวจสอบหรือทบทวนคาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลชั้นอุทธรณ์ และมีอาํนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบญัญติัใหเ้สนอต่อศาลฎีกาไดโ้ดยตรง กบัมีอาํนาจ
พิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้ งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งในการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงวุฒิสภา ศาลฎีกามีศาลเดียวตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีทัว่ประเทศ 

นอกจากน้ีตามรัฐธรรมนูญยงักาํหนดให้มีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่ง
การเมือง มีอาํนาจพิจารณาพิพากษากรณีท่ีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
สมาชิกวฒิุสภา หรือขา้ราชการการเมืองอ่ืนถูกกล่าวหาวา่ร่ํารวยผดิปกติ กระทาํความผดิต่อตาํแหน่ง
หน้าท่ีราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหน้าท่ีหรือทุจริตต่อ
หนา้ท่ีตามกฎหมายอ่ืน เหตุท่ีกาํหนดใหมี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 
ก็เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่และการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในทางมิชอบของผูด้าํรง
ตาํแหน่งทางการเมืองระดบัสูง ซ่ึงการกระทาํดงักล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ
อย่างร้ายแรงทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพหรือ
ทรัพยสิ์นของประชาชนได ้

คาํพิพากษาของศาลฎีกาถือวา่ถึงท่ีสุด ส่วนการท่ีผูท่ี้ตอ้งคาํพิพากษาใหไ้ดรั้บโทษทางอาญา
จะทูลเกลา้ฯ ถวายเร่ืองต่อพระมหากษตัริย ์(เรียกวา่ทูลเกลา้ฯ ถวายฎีกา) เพื่อรับพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานอภยัโทษ เป็นพระราชอาํนาจของพระมหากษตัริยต์ามรัฐธรรมนูญไม่ใช่การพิพากษา
ใหม่ และไม่ใช่เป็นการขดัแยง้กบัคาํพิพากษาของศาลยติุธรรมอนัถึงท่ีสุดแลว้ 

จากขอ้มูลปี พ.ศ. 2555 ศาลยุติธรรมมีศาลทุกชั้นศาลทั้งศาลชั้นตน้ ศาลชั้นอุทธรณ์ และ
ศาลฎีกาในสงักดัทัว่ประเทศ จาํนวน 239 ศาล กระจายการใหบ้ริการเพื่ออาํนวยความยติุธรรมใหแ้ก่
ประชาชนตามอาํนาจหนา้ท่ี มีจาํนวนผูพ้ิพากษาทั้งส้ินประมาณ 4,173 คน ขา้ราชการศาลยติุธรรม 
พนกังานราชการศาลยติุธรรม ลูกจา้งประจาํ และลูกจา้งชัว่คราวทั้งส้ินประมาณ 11,376 คน (สาํนกังาน
ศาลยุติธรรม, 2555) มีการปรับปรุงคุณภาพการบริหารราชการอย่างต่อเน่ือง มีการพฒันาบุคลากร
ทั้งผูพ้ิพากษา ขา้ราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการศาลยุติธรรม ลูกจา้งประจาํ และลูกจา้ง
ชัว่คราว ในดา้นคุณวุฒิและเทคนิควิธีการทาํงาน มีการพฒันาอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน การนาํ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชป้ระกอบการอาํนวยความยุติธรรม นอกจากน้ีศาลยุติธรรมยงักาํหนด
นโยบายการบริหารและพฒันาศาลยติุธรรมใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจและสนองตอบต่อความตอ้งการ
ของประชาชน 

จากท่ีกล่าวแลว้ สรุปไดว้่าศาลยุติธรรมถือเป็นสถาบนัหลกัสาํคญัของชาติซ่ึงมีผูพ้ิพากษา
เป็นผูป้ระสาทความยติุธรรม พิจารณาพิพากษาคดีความท่ีราษฎร์ไดพ้ิพาทกนั หรือเม่ือมีขอ้โตแ้ยง้
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เกิดข้ึนไม่ว่าในรูปแบบใด ตอ้งไปดาํเนินคดีท่ีศาลท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย ว่าดว้ยพระธรรมนูญ 
ศาลยุติธรรมเท่านั้นซ่ึงผูต้ดัสินคดีความเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ไดแ้ก่ผูพ้ิพากษา  เพื่ออาํนวยความ
ยติุธรรม โดยผา่นขั้นตอนการทาํงานต่างๆ ท่ีจะทาํใหค้วามขดัแยง้หรือขอ้พิพาทจบลงอยา่งถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย งานของศาลยุติธรรมนอกจากการพิจารณาคดี และงานทาํคาํสั่งพิพากษาซ่ึงอาจ
เรียกว่าเป็นการบริหารคดีระบบการทาํงาน ได้แก่ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีต่างๆ แลว้ ยงัมีงาน
บริหารองค์การ ท่ีตอ้งมีปัจจัยแวดภายนอกต่างๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง แต่เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกดงักล่าวจึงมีผลกระทบต่อกระบวนการ
ยติุธรรมโดยเฉพาะศาลยุติธรรมท่ีจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนวิธีการดาํเนินการให้สอดคลอ้งและทนั
ต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพ่ือให้คงเป้าหมาย หรือผลลพัธ์สุดทา้ยท่ีพึง
ประสงคข์องสงัคมและศาลยติุธรรมไวเ้ช่นเดิม  ซ่ึงกคื็อประสิทธิผลองคก์าร ประสิทธิผลองคก์ารจึง
เป็นแนวคิดท่ีนกัทฤษฎีองคก์ารใหค้วามสาํคญัและสนใจศึกษามาเป็นเวลายาวนาน เน่ืองจากมีความ
จาํเป็นและสาํคญัยิง่ในการบริหารองคก์าร ดว้ยเหตุน้ีการศึกษาวิจยัเพ่ือหาความรู้เก่ียวกบัองคก์าร จึง
มุ่งเป้าหมายไปท่ีความตอ้งการปรับปรุงประสิทธิผลขององคก์าร (Cameron, 1981) และความ
ตอ้งการท่ีจะคน้หาสาเหตุของประสิทธิผลองคก์าร โดยคาํว่าประสิทธิผลองคก์าร จะมีนยัถึงระดบั
ความสามารถขององคก์ารในการบรรลุถึงเป้าหมายขององคก์าร (Kimberly, 1979) ซ่ึงเป็นเง่ือนไข
สําคญัในการท่ีจะบ่งช้ีถึงความสามารถในการอยู่รอดขององค์การ ด้วยเหตุน้ีการศึกษาโดยมี
วตัถุประสงคมุ่์งไปท่ีการอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสาเหตุกบัประสิทธิผลองคก์าร จึงมี
ความสาํคญัและเป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่  

นอกจากประสิทธิผลองคก์ารแลว้ องคก์ารโดยทัว่ไปจะมีระบบค่านิยมของตนเองท่ียึดถือ 
ทาํให้เกิดบรรทัดฐานทางพฤติกรรม และระบบควบคุมบุคลากรซ่ึงก็คือวัฒนธรรมองค์การ  
(Organizational Culture) กล่าวไดว้่าวฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมกลยุทธ์ขององคก์าร
อยา่งหน่ึง และยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสารใหบุ้คลากรไดรั้บทราบแนวทางปฏิบติัต่าง ๆ ดว้ย  
วฒันธรรมองคก์ารของแต่ละองคก์ารจึงจาํเป็นตอ้งผ่านการทดสอบตามกาลเวลาจนเป็นท่ียอมรับ
จากบุคลากรในองคก์ารว่าสามารถแกปั้ญหาต่างๆขององคก์ารได ้โดยมีเป้าหมายเพื่อความอยูร่อด
ขององคก์าร (Schein, 1990) นอกจากน้ี Denison (1990) ไดน้าํเสนอทฤษฎีแสดงความสัมพนัธ์
ระหว่างวฒันธรรมองคก์ารและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ดว้ยเหตุน้ีอาจสรุปไดว้่าวฒันธรรม
องคก์ารมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองคก์าร (Schein,1978; Denison, 1990; Kotter and Heskett, 1992; 
Knapp, 1998) ดงันั้นวฒันธรรมองคก์ารจึงสมควรท่ีจะไดรั้บการบริหารจดัการอยา่งใกลชิ้ดและ
ถูกตอ้ง เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิผลองคก์าร  

ศาลยุติธรรมไดพ้ยายามสร้างวฒันธรรมองคก์าร โดยยึดเอาพื้นฐานความมีเหตุผล ความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต และความโปร่งใส แต่เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองประมาณ 10 ปี ท่ี
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ผ่านมา ประกอบกบัความแตกต่างทางความคิดและสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทาํให้ขอ้ขดัแยง้หรือขอ้
พิพาทในสังคมซับซ้อนทวีสูงข้ึนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นขอ้พิพาทระหว่างเอกชนกบัเอกชน 
หรือขอ้พิพาทระหว่างเอกชนกบัรัฐ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีจึงมีความยุง่ยากซบัซอ้นมากข้ึน 
อีกทั้งค่านิยม ความเช่ือ ของสมาชิกในองคก์ารส่งผลให้การบริหารจดัการองคก์ารมีความซบัซอ้น
มากข้ึน  

จากการศึกษางานวิจยัพบว่า นอกจากปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์การท่ีสามารถส่งผลต่อ
ประสิทธิผลองคก์ารแลว้ ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีจะส่งผลต่อการปรับปรุง
ประสิทธิผลองคก์าร Agyris (1999) แสดงความเห็นไวว้่า การเรียนรู้ภายในองคก์ารสามารถเกิดข้ึน
ได้ภายใตเ้ง่ือนไขสองประการ ไดแ้ก่ ประการแรก เม่ือมีการปฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมายตาม
แผนงานท่ีไดก้าํหนดไว ้และประการท่ีสอง เม่ือมีการปฏิบติังานแลว้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย จน
ก่อให้เกิดการตั้งคาํถามว่าว่า เพราะสาเหตุใด และดาํเนินการแกไ้ขจนกระทัง่บรรลุเป้าหมายตาม
แผนงาน ดว้ยเหตุน้ี การเรียนรู้เชิงองคก์าร (Organizational Learning) ตลอดจนการพฒันาองคก์าร
จนมีสภาวะเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) จึงมีความสาํคญัต่อการบรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร  ดงันั้นองคก์ารท่ีมีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้สูง ก็จะมีคุณสมบติั
ในการก่อใหเ้กิดปัญญา อนัเน่ืองมาจากการตรวจสอบหรือสังเกตการณ์ปฏิบติังานของตนเอง และมี
การทดลองเพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบในทางปฏิบติัในแต่ละทางเลือก ตลอดจนมีการปรับเปล่ียน
แนวทางปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร ซ่ึงกคื็อประสิทธิผลขององคก์ารนัน่เอง  

เม่ือพิจารณาในประเด็นความเหมาะสมในดา้นประชากรในการศึกษาพบว่าศาลยติุธรรมมี
จาํนวน และลกัษณะองคก์ารท่ีแบ่งแยกการบริหารภายในออกจากกนัอย่างชดัเจนมีความเป็น
หน่วยงานย่อยภายใต้องค์การใหญ่ มีผูบ้ริหารศาลเป็นผูน้ําองค์การ และมีสมาชิกองค์การท่ี
ปฏิบติังานข้ึนตรงต่อหน่วยงานนั้นๆ ในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน และ
แตกต่างกนัในดา้นภูมิศาสตร์  จึงมีความเหมาะสมในการใชเ้ป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) 
ในระดบัองคก์าร เน่ืองจากตวัแปรในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นตวัแปรระดบัองคก์ารทั้งส้ิน และการศึกษา
คร้ังน้ีจะทาํให้หน่วยงานในศาลยุติธรรมไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการดาํเนินงานและจดัการ
ใหเ้กิดประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน โดยผา่นแนวทางการปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคก์ารและแนวทางการ
สร้างองคก์ารการเรียนรู้      

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทั้ งหมด จึงก่อให้เกิดความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่ง วฒันธรรมองคก์าร องคก์ารแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผลองคก์ารของศาลยติุธรรม 
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1.2  คาํถามในการวจิยั 
  
1.2.1 ตวัแบบมาตรวดัท่ีมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลท่ีจดัเก็บไดข้องปัจจยัดา้นประสิทธิผล

องคก์าร ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร และปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ เม่ือนาํมาศึกษาในบริบท
ของศาลยติุธรรมแลว้จะมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

1.2.2 ระดบัของปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร และปัจจยั
ดา้นองคก์ารการเรียนรู้ ของศาลยติุธรรมอยูใ่นระดบัใด 

1.2.3 ลกัษณะความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร ปัจจยั
ดา้นวฒันธรรมองคก์าร และปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ ของศาลยติุธรรมมีลกัษณะอยา่งไร 

1.2.4 ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร และปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ สามารถอธิบายและ
ทาํนายประสิทธิผลองคก์ารของศาลยติุธรรมในภาพรวมไดเ้พียงใด 
 

1.3  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
  

ในการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี 
1.3.1 เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้ง กลมกลืนระหว่างตวัแบบมาตรวดัท่ีสร้างตามแนวคิด 

กบัตวัแบบมาตรวดัท่ีสร้างข้ึนตามขอ้มูลท่ีจดัเก็บไดข้องปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร ปัจจยัดา้น
วฒันธรรมองคก์าร และปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ เม่ือนาํมาศึกษาในบริบทของศาลยติุธรรม 

1.3.2 เพื่อหาระดับของประสิทธิผลองค์การ ระดับของวฒันธรรมองค์การ ระดับของ
องคก์ารการเรียนรู้ของศาลยติุธรรม 

1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเชิงโครงสร้างระหว่างปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร 
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร และปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ ของศาลยติุธรรม 

1.3.4 เพื่อศึกษาความสามารถในการอธิบายและทาํนายประสิทธิผลองค์การของศาล
ยติุธรรมในภาพรวมดว้ยปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร และปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้   
 

1.4  ขอบเขตและวธีิการศึกษา 
 
1.4.1  ขอบเขตด้านเนือ้หา  
ดา้นประสิทธิผลองคก์าร จะใชแ้นวคิดการแข่งขนัของค่านิยม (Competing Value Approach) 

ของ Quinn and Rohrbaugh (1983)   ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มค่านิยมท่ีมีการแข่งขนัภายในองคก์ารสาม



 

 

8

กลุ่ม คือ กลุ่มค่านิยมของความยืดหยุ่น กบัการควบคุม กลุ่มท่ีสองคือ กลุ่มค่านิยมของการจดัการ
ภายในองคก์ารท่ีเนน้ความเป็นอยูท่ี่ดีและการพฒันาคนภายในองคก์าร กบั การเนน้งาน กลุ่มท่ีสาม
คือ กลุ่มท่ีมีค่านิยมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวิธีขององค์การกบัเป้าหมายขององค์การ ค่านิยมเหล่าน้ี
สามารถนาํมาผสานกนักลายเป็น 8 กลุ่มของค่านิยมท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิผลขององคก์าร 
คือ ความยืดหยุ่น การแสวงหาและสะสมทรัพยากร การวางแผน ผลิตภาพและประสิทธิภาพ การ
จัดระบบข้อมูลข่าวสาร  ความมีเสถียรภาพ ความสามัคคีของผู ้ปฏิบัติงาน และทักษะของ
ผูป้ฏิบติังาน  เม่ือการผสานทั้ง 8 มาจดักรอบความคิดทาํให้สามารถนาํมาประเมินประสิทธิผล
องคก์ารได ้มี 4 ดา้น คือดา้นมนุษยสมัพนัธ์ ดา้นระบบเปิด ดา้นเหตุผล-เป้าหมาย และดา้นกระบวนการ
ภายใน 

ดา้นวฒันธรรมองคก์าร จะใชแ้นวคิดวฒันธรรมองคก์ารของ  Denison  (1990)  ซ่ึงไดน้าํเสนอ
รูปแบบวฒันธรรมองคก์ารไว ้4 รูปแบบคือ วฒันธรรมส่วนร่วม (Involement Culture) วฒันธรรม
เอกภาพ (Consistency Culture) วฒันธรรมปรับตวั (Adaptability Culture) และวฒันธรรมพนัธกิจ 
(Mission Culture) 

ดา้นองคก์ารการเรียนรู้ จะใชแ้นวคิดองคก์ารการเรียนรู้ของ Marsick and Watkins (1999, 
2003) ซ่ึงนาํเสนอแนวคิดองคก์ารการเรียนรู้ในเชิงปฏิบติัว่า องคก์ารจะตอ้งใชก้ารเรียนรู้เป็น
หนทางในการพฒันาตนเอง และในทางปฏิบัติดังกล่าวนั้ นมีองค์ประกอบสําคัญคือ 1) สร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Create Continuous Learning Opportunities) 2) ส่งเสริมใหมี้
การพดูคุยสนทนา และการซกัถาม (Promote Inquiry and Dialogue) 3) กระตุน้ให้มีการเรียนรู้
ร่วมกนัระหว่างบุคคล และระหว่างทีม (Encourage Collaboration and Team Learning)  4) กาํหนด
ระบบท่ีจะทาํใหค้นมีความสนใจในการเรียนรู้ และแบ่งปันการเรียนรู้ (Establish Systems to Share 
and Capture Learning) 5) ใหอ้าํนาจหรือกระจายอาํนาจในองคก์าร โดยผา่นการกาํหนด วิสัยทศัน์
ขององคก์ารร่วมกนั (Empower People Toward a Collective Vision) 6) เช่ือมโยงองคก์ารเขา้กบั
สภาพแวดลอ้ม และปรับตวัใหเ้หมาะสม  (Connect the Organization to Its Environment) 7) เตรียม
กลยทุธ์ภาวะผูน้าํสาํหรับการเรียนรู้ (Provide Strategic Leadership for Learning) 
 

1.4.2  ขอบเขตด้านพืน้ที ่ 
ในการศึกษาคือศาลยติุธรรมทัว่ประเทศทุกชั้นศาล ทั้งศาลชั้นตน้ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา 

รวม จาํนวน 239 แห่ง ซ่ึงเป็นจาํนวนของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด  ทั้งน้ีไม่รวมศาลสาขา 
(ศาลสาขา อาทิ ศาลจงัหวดัแม่ฮ่องสอนสาขาปาย  ศาลแขวงนครราชสีมาสาขาพิมาย เป็นตน้) เน่ืองจาก
บุคลากรบางส่วนเป็นกลุ่มเดียวกบัศาลหลกั รวมทั้งสาํนกัศาลยติุธรรมประจาํภาค ภาค 1–ภาค 9 และ
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หน่วยงานส่วนกลางในสังกดัสาํนกังานศาลยติุธรรม เน่ืองจากลกัษณะภารกิจของงานแตกต่างจาก
ศาลต่าง ๆ 

 
1.4.3  ขอบเขตด้านระยะเวลา  
ในการศึกษาวฒันธรรมองคก์าร และองคก์ารการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อประสิทธิผลขององคก์าร

กรณีศึกษาหน่วยงานในศาลยุติธรรม ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึง เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2556  
 

1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  

1.5.1 ทาํใหท้ราบตวัแบบมาตรวดัท่ีกลมกลืนกบัขอ้มูลท่ีจดัเกบ็ไดข้องศาลยติุธรรม 
1.5.2 ทาํให้ทราบถึงระดบัของประสิทธิผลองคก์าร ระดบัของวฒันธรรมองคก์าร ระดบั

ขององคก์ารการเรียนรู้ของศาลยติุธรรม 
1.5.3 ทาํใหท้ราบถึงลกัษณะความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างของปัจจยัวฒันธรรมองคก์าร และ

ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ และปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์ารของศาลยติุธรรม 
1.5.4 ทาํให้ทราบถึงความสามารถในการอธิบายและทาํนายประสิทธิผลองคก์ารของศาล

ยติุธรรมในภาพรวมดว้ยปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร และปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้  ตลอดจน
นาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลของศาลยุติธรรมโดยผ่านแนวคิด
เร่ืองวฒันธรรมองคก์าร และองคก์ารการเรียนรู้ 

 
 



 
บทที ่2 

 
แนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาเร่ืององคป์ระกอบของวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิผลองคก์ารของ

หน่วยงานในศาลยติุธรรม ผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการศึกษาวิจยัดงัน้ี 
 2.1  แนวคิดเร่ืองประสิทธิผลองคก์าร 
 2.2  แนวคิดเร่ืองวฒันธรรมองคก์าร 
 2.3  แนวคิดเร่ืององคก์ารการเรียนรู้ 
 2.4  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1  แนวคดิเร่ืองประสิทธิผลขององค์การ 

 
2.1.1  ทีม่าและความสําคญัของประสิทธิผลองค์การ 

 แนวคิดเร่ืองประสิทธิผลขององคก์ารเกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวาง และยาวนานตั้งแต่ยคุเร่ิมแรก
ของการศึกษาทฤษฎีองคก์าร Campbell (1977 อา้งถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552) ซ่ึงเป็น
แก่นแนวคิดท่ีส่งผลต่อการขบัเคล่ือนองคก์ารในดา้นต่างๆ เช่น การวางแผนยุทธศาสตร์องคก์าร 
โครงสร้างองคก์าร ภาวะผูน้าํ และวฒันธรรมองคก์าร ให้เกิดผลตรงตามเป้าประสงคข์ององคก์าร  
ประสิทธิผลขององคก์ารจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของผูบ้ริหารท่ีตอ้งการจะบรรลุถึง โดยประสิทธิผล
ขององคก์าร (Organization Effectiveness) หมายถึง ระดบัท่ีองคก์ารบรรลุเป้าประสงคร์ะยะสั้นและ
ระยะยาว ทั้งในเชิงผลลพัธ์และกระบวนการ (Robbins, 1990) ซ่ึงจะส่งผลต่อความอยู่รอดของ
องคก์าร 

ในยคุแรกของการศึกษาเร่ืองประสิทธิผลขององคก์ารมีแนวคิดหลกัอยู ่2 แนวคิดท่ีแตกต่างกนั  
แนวคิดแรกจะใชห้ลกัเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในการวดัประสิทธิผลของ
องคก์ารเช่น วดัจากความสามารถในการผลิตเป็นตน้ แนวคิดน้ีเรียกวา่ แนวคิดเกณฑว์ดัประสิทธิผล
เชิงเด่ียว (Ultimate Effectiveness Measures) (Steers, 1977) ส่วนอีกแนวคิดหน่ึงนั้นมีลกัษณะตรง
ขา้มคือใช้หลายเกณฑ์ในการวดัประสิทธิผลคือ แนวคิดเกณฑ์วดัประสิทธิผลแบบหลายเกณฑ ์
(Multivariate Effectiveness Measures) Thorndike (1949 อา้งถึงใน พงษเ์ทพ จนัทสุวรรณ, 2553)    
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 นกัจิตวิทยาอุตสาหกรรมและนกัสังคมวิทยามีความพยายามท่ีจะประเมินประสิทธิผลของ
องคก์ารดว้ยการแสวงหาเกณฑท่ี์เหมาะสมท่ีสุดเพียงเกณฑเ์ดียว (Ultimate Criterion) ดว้ยเหตุน้ีจึง
ก่อใหเ้กิดเกณฑก์ารวดัประสิทธิผลข้ึนมากมาย  ไดแ้ก่ Campbell (1973) ไดท้าํการสาํรวจเกณฑท่ี์ใช้
วดัประสิทธิผลเชิงเด่ียวในขณะนั้น พบว่ามีมากถึง 19 เกณฑ ์ โดยแต่ละเกณฑด์งักล่าวต่างก็มี
จุดมุ่งหมายในการประเมินประสิทธิผลองคก์ารทั้งนั้น ซ่ึงแต่ละเกณฑจ์ะถูกใชเ้ป็นตวัแปรตามเพ่ือ
ใชใ้นการศึกษาหาความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตน้ท่ีถูกกาํหนด ต่อมาในปี 1977 เขาไดร้วบรวมเกณฑ์
ในการวดัประสิทธิผลองคก์ารท่ีใชใ้นการศึกษาขณะนั้น พบวา่สามารถจาํแนกเกณฑก์ารวดัประสิทธิผล
องคก์ารออกได ้30 เกณฑด์ว้ยกนั ดงัตารางท่ี 2.1 ต่อไปน้ี  
 
ตารางที ่2.1  แสดงเกณฑก์ารวดัแนวคิดประสิทธิผลองคก์ารของ John P. Campbell  
 

 
แหล่งทีม่า:  Robbins, 1990: 50. 

 

เกณฑก์ารวดัแนวคิดประสิทธิผลองคก์าร 

1. การวางแผนและการกาํหนด
เป้าหมาย 

11. การใชป้ระโยชน์จาก
สภาพแวดลอ้ม 

21. อุบติัเหตุ 

2. ผลิตภาพ 12. การเติบโต 22. แรงจูงใจ 

3.ประสิทธิภาพ 13. ขวญักาํลงัใจ 23. ความพึงพอใจในงาน 

4. กาํไร 14. ความขดัแยง้-สามคัคี 24. ความเขา้ใจในเป้าหมาย
องคก์าร 

5. การจดัการสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

15. คุณภาพ 25. ความเห็นพอ้งในเป้าหมาย 

6. เสถียรภาพ 16. การเนน้การพฒันาและการ
อบรม 

26.ความสอดคลอ้งดา้นปทสัถาน
และบทบาท 

7. การควบคุม 17. คุณค่าของทรัพยากรมนุษย ์ 27.ทกัษะการจดัการระหวา่ง
บุคคล 

8. ความพร้อม 18. ประสิทธิผลโดยรวม 28. ทกัษะการจดัการงาน 

9. ความยดืหยุน่-การปรับตวั 19. การจดัเกบ็หรือการหมุนเวียน 29.การมีส่วนร่วมและอิทธิพล
ร่วมกนั 

10.การประเมินจากภายนอกองคก์าร 20. การขาดงาน 30. เนน้การบรรลุเป้าหมาย 
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แต่เน่ืองจากนักวิชาการท่ีศึกษาเร่ืองน้ีเห็นว่ามีเหตุผลหลายประการท่ีเกิดเป็นปัญหาใน
การศึกษาแนวคิดเกณฑว์ดัประสิทธิผลเชิงเด่ียว (Ultimate Effectiveness Measures) ดงัน้ี  1) เป็น
การยากท่ีจะยอมรับได้ว่าตัวแปรเหล่าน้ีโดยตัวของมันเองนั้ นกว้างขวางพอเพียงท่ีจะใช้ว ัด
ประสิทธิผลขององคก์ารได ้2) ตวัแปรหลายตวัท่ีใชใ้นการวดัประสิทธิผลเช่น ความพึงพอใจ มี
ลกัษณะของการใชค้วามคิดเห็นส่วนตวั (Value Judgment) ของผูว้ิจยั แทนท่ีจะใชต้วัแปรท่ีเป็น
กลาง  3) เป็นการยากท่ีจะผสมผสานตวัแปรเด่ียวเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนั แลว้ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจต่อส่ิง
ท่ีเรียกวา่ประสิทธิผล (ภรณี มหานนท,์ 2529: 43)    
 นอกจากน้ี Cameron (1981: 1) ไดแ้สดงความคิดเห็นถึงความไม่เหมาะสมของแนวคิด
เกณฑว์ดัประสิทธิผลเชิงเด่ียวไวว้่า ภายในองคก์ารมกัจะประกอบไปดว้ยโครงการหลายโครงการ
ในการดาํเนินงาน โดยโครงการเหล่านั้นอาจมีการดาํเนินงานท่ีขดัแยง้กนั หรือทบัซอ้นกนัก็ได ้ ซ่ึง
เป็นผลเน่ืองมาจากเป้าหมายของแต่ละโครงการถูกกาํหนดจากกลุ่มท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียหลายกลุ่ม
(Broad Array of Constituencies) ดงันั้นการนาํเกณฑว์ดัประสิทธิผลเชิงเด่ียวมาใชจึ้งไม่เหมาะสม
ยกตวัอยา่งเช่น การนาํเกณฑว์ดัดา้นผลกาํไรมาวดัประสิทธิผลขององคก์าร ซ่ึงเกณฑว์ดัดา้นผล
กาํไรอาจวดัระดบัความสาํเร็จของโครงการไดเ้พียงโครงการเดียว แต่ไม่อาจวดัประสิทธิผลของ
โครงการอ่ืน ๆ  ภายในองคก์ารไดพ้ร้อม ๆ กนั เน่ืองจากโครงการอ่ืนๆอาจมีเป้าหมายท่ีมิใช่ผลกาํไร
เช่นโครงการทางฝ่ายผลิตอาจมุ่งเน้นไปในดา้นการลดตน้ทุนการผลิต ดว้ยเหตุน้ีผลกาํไรจึงไม่
สามารถวดัประสิทธิผลของฝ่ายผลิตได ้ ดงันั้นเกณฑว์ดัดา้นผลกาํไรเพียงเกณฑเ์ดียวจึงไม่สามารถ
วดัประสิทธิผลองคก์ารโดยรวมได ้  แนวคิดเกณฑว์ดัประสิทธิผลแบบหลายเกณฑ ์ (Multivariate 
Effectiveness Measures) จึงเป็นอีกวิธีการหน่ึงในการวิเคราะห์ประสิทธิผลองคก์าร โดยพยายาม
สร้างตวัแบบหรือแบบจาํลอง และนาํไปทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis) ดว้ยการนาํไปทดลอง
หรือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรหลกัซ่ึงอาจมีผลต่อความสาํเร็จขององคก์าร   

จะเห็นไดว้า่เกณฑว์ดัประสิทธิผลนั้นมีความหลากหลาย โดยแต่ละเกณฑน์ั้นข้ึนอยูก่บัฐาน
คติในเร่ืองประสิทธิของนกัวิชาการแต่ละท่าน ซ่ึงจะรวมถึงการนิยามหรือความหมายของแนวคิด
ประสิทธิผลท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พงษเ์ทพ จนัทสุวรรณ (2553) กล่าวว่า การก่อตวั
เร่ืองแนวคิดประสิทธิผลองคก์ารยงัไม่มีสภาวะสากล (Generalization) ดงันั้นจึงเป็นการยากท่ีจะ
ประเมินประสิทธิผลองคก์ารในเชิงประจกัษ ์ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะยงัไม่มีเง่ือนไขท่ีสมบูรณ์แบบใน
การใหค้าํนิยามหรือความหมายแนวคิดประสิทธิผลองคก์าร  

 
  2.1.2  ความหมายของประสิทธิผลขององค์การ 

การค้นหานิยามความหมายของประสิทธิผลของค์การ ได้เกิดข้ึนเป็นเวลายาวนาน
จนกระทัง่ล่วงเลยมาถึงปลายศตวรรษท่ี 19 แมว้่าประสิทธิผลขององคก์ารจะมีการใชก้นัอย่าง
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แพร่หลาย แต่ยงัไม่มีการใหค้าํนิยามและตวัช้ีวดักนัอยา่งแน่ชดั (Cameron, 1986: 539) เน่ืองจาก
แนวคิดประสิทธิผลองคก์ารมีความคลุมเครือ และเกิดปัญหาการนิยาม หรือการให้ความหมาย      
Cameron (1981: 2-3) ไดแ้สดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาดงักล่าวว่าเน่ืองมาจากเหตุผล 3 ประการ 
เหตุผลประการแรกคือ การท่ีแนวคิดดา้นองคก์าร (Concepts of Organization) มีตน้กาํเนิดแนวคิด 
(Conceptualization) มาจากหลายแนวคิด ทั้งในประเด็นท่ีว่าองคก์าร คือ อะไร และแตกต่างจาก
องคก์ารอ่ืนอย่างไร ซ่ึงความหลากหลายของแนวคิดดา้นองคก์ารน้ีไดส่้งผลให้ความพยายามท่ีจะ
กาํหนดเกณฑห์รือตวัช้ีวดัมาตรฐานของประสิทธิผลองคก์ารตอ้งพลอยลม้เหลวไปดว้ย เน่ืองจาก
ความไม่มีมาตรฐานในการนิยามองคก์าร (Cameron, 1981: 2) เหตุผลประการท่ีสองคือ การศึกษา
ประสิทธิผลในอดีต นกัวิจยัไดใ้ชต้วัช้ีวดัประสิทธิผลองคก์ารท่ีมีลกัษณะไม่ทบัซอ้นต่อกนั (Non-
Overlapping) ส่งผลใหไ้ม่เกิดความพอกพนู (Not Cumulative) ทางวิชาการ กล่าวคือ เม่ือนกัวิจยั
ตอ้งการประเมินประสิทธิผลองค์การ ตวัช้ีวดัท่ีถูกเลือกนํามาใช้ มกัจะเป็นผลลพัธ์ของความ
สะดวก (Convenience) หรือ ความอคติ (Bias) ของนกัวิจยัแทนท่ีจะมาจากการสร้างตวัช้ีวดัอยา่ง
เป็นระบบ (Campbell, 1977; Steers, 1977) ส่งผลใหไ้ม่มีความกา้วหนา้ใดๆในแง่การศึกษาวิจยั
ดา้นประสิทธิผลองคก์าร แต่มีความกา้วหน้าเล็กน้อยในการสร้างทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัประสิทธิผล
องคก์าร (Cameron, 1981: 3) เหตุผลประการท่ีสาม ท่ีก่อให้เกิดปัญหาในการนิยามประสิทธิผล
องค์การ ก็คือ คุณสมบติัท่ีซับซ้อนขององค์การเอง กล่าวคือ วตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
องคก์ารมกัจะมีความหลากหลาย ขดัแยง้ และยากต่อการนิยาม ความซบัซอ้น (Complexity) ของ
องคก์ารน้ีเองท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาในการนิยามเง่ือนไขท่ีเฉพาะเจาะจงในการวดัประสิทธิผลองคก์าร 
ทั้งน้ีก็เพราะว่า บ่อยคร้ังท่ีองคก์ารไดแ้สวงหาเป้าหมายท่ีขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนั (Weick, 1976) 
ยกเวน้ องคก์ารท่ีมีเป้าหมายเพื่อแสวงหากาํไร ท่ีเง่ือนไขของประสิทธิผลจะถูกกาํหนดมาจากการ
พิจารณาประเด็นทางดา้นเศรษฐกิจเป็นสาํคญั แต่สาํหรับองคก์ารประเภทอ่ืนๆ ท่ีมิใช่องคก์ารท่ีมี
เป้าหมายเพื่อแสวงหากาํไรแลว้ ก็จะมีความยุง่ยากในการกาํหนดชุดตวัช้ีวดัท่ีสามารถวดัเป้าหมาย
และวตัถุประสงคข์ององคก์ารโดยรวมได ้ความคลุมเครือหรือความกาํกวมเหล่าน้ี ทาํใหก้ารนิยาม
แนวคิดประสิทธิผลองคก์ารท่ีเคยใช่ในอดีต และแนวทางท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิผลในอดีต
ส่วนใหญ่ไม่มีความเหมาะสมต่อความวุน่วายสบัสนขององคก์ารสมยัใหม่ (Cameron, 1981: 3) 

 จากเหตุผลดงักล่าวจึงมีการให้นิยามความหมายท่ีแตกต่างกนัไปตามความแตกต่างของผู ้
ศึกษา และยงัมีความขดัแยง้กนัเองดว้ย จากการศึกษาเอกสารท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ไดมี้
ผูใ้ห้คาํนิยามประสิทธิผลขององคก์ารว่า คือระดบัท่ีองคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายได ้(Etzioni, 
1964) 

Georgopoulos and Tomnenbaum (1957 อา้งถึงใน ภรณี กีร์ติบุตร, 2529: 65) ระบุว่าประสิทธิผล
องคก์ารหมายถึง ความมากน้อยของการท่ีองคก์ารในฐานะเป็นระบบทางสังคมสามารถบรรลุถึง
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เป้าหมายได ้โดยใชท้รัพยากรและหนทางท่ีมีอยู ่โดยไม่ทาํใหท้รัพยากรและหนทางเสียหาย และไม่
สร้างความตึงเครียดท่ีไม่สมควรแก่สมาชิก 

Robbins (1990: 77) ไดใ้หค้าํนิยาม ประสิทธิผลขององคก์ารสามารถนิยามไดว้่า หมายถึง
ระดบัความสามารถท่ีองคก์ารจะบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในเชิงผลลพัธ์และ
กระบวนการ การเลือกตวัแปรหรือเร่ืองท่ีนาํมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลสะทอ้นค่านิยมของ
กลุ่มยุทธศาตร์ท่ีมีอิทธิผลต่อการอยู่รอดขององค์การ สะท้อนความสนใจของผูป้ระเมิน และ
ระยะเวลาท่ีจดัตั้งองคก์ารข้ึนมา 

ธงชยั สนัติวงษ ์(2541: 314) กล่าวว่าประสิทธิผลขององคก์ารจะมีข้ึนไดย้อ่มอยูก่บัเง่ือนไข
ว่าองคก์ารสามารถทาํประโยชน์จากสภาพแวดลอ้มจนบรรลุผลสาํเร็จท่ีตั้งใจไว ้แต่ส่ิงสาํคญัท่ีสุด
อยูเ่บ้ืองหลงัควบคู่กบัประสิทธิผล คือประสิทธิภาพซ่ึงหมายถึง การมีสมรรถนะสูงสามารถมีระบบ
การทาํงานท่ีก่อใหเ้ดผลประโยชน์สูงสุดโดยไดผ้ลผลิตท่ีคุณภาพสูงกวา่มูลค่าของทรัพยากรท่ีใชไ้ป 
 จากคาํนิยามขา้งตน้อาจสรุปไดว้่าประสิทธิผลองคก์าร คือระดบัความสามารถขององคก์าร
ในการบรรลุถึงเป้าหมายขององคก์าร ท่ีองคก์ารนั้นกาํหนดข้ึน ซ่ึงเป็นเง่ือนไขสําคญัในการท่ีจะ
บ่งช้ีถึงความสามารถในการอยูร่อดขององคก์าร  
 
  2.1.3  แนวทางการศึกษาเพือ่ประเมินประสิทธิผลขององค์การ 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีแนวทางการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของ
องคก์ารในเบ้ืองตน้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทางใหญ่คือ แนวทางศึกษาประสิทธิผลท่ียึดแบบ
เกณฑเ์ด่ียว และแนวทางการศึกษาประสิทธิผลท่ียดึแบบบูรณาการ หรือแบบหลายเกณฑ ์

2.1.3.1  แนวคิดศึกษาประสิทธิผลท่ียดึแบบเกณฑเ์ด่ียว  
Cameron (1981: 3-8) ไดแ้บ่งแนวคิดท่ีสาํคญั 4 แนวคิด คือ แนวคิดตวัแบบเชิง

เป้าหมาย (The Goal Attainment Approach) แนวคิดตวัแบบทรัพยากรเชิงระบบ (The System Resource 
Approach) แนวคิดตวัแบบกระบวนการภายในองคก์าร (Internal Process Approach) แนวคิดตวัแบบ
กลุ่มยทุธศาสตร์ (Strategic Constituencies Approach) ซ่ึงแต่ละแนวคิดจะมีแนวทางในการศึกษาท่ี
แตกต่างกนั ดงัน้ี 

1) แนวคิดตวัแบบเชิงเป้าหมาย (The Goal Attainment Approach) โดย
แนวคิดน้ี เป็นแนวคิดนิยมใชม้ากท่ีสุด มีความคิดว่า องคก์ารควรจะมุ่งไปท่ีการบรรลุถึงเป้าหมาย
สุดทา้ยหรือผลลพัธ์ (Ends) มากกว่าท่ีจะสนใจวิธีการ (Means) ในแนวทางน้ีมีฐานคติว่า องคก์ารมี
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีเหตุผลและแสวงหาเป้าหมายของตนเอง ดงันั้นการบรรลุถึงเป้าหมาย
และความสาํเร็จจึงเป็นตวัวดัท่ีเหมาะสมของประสิทธิผล (Robbins, 1990: 53) หรือกล่าวไดว้่า เป็น
การนําแนวคิดด้านประสิทธิผลเช่ือมโยงเขา้กับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
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(Etzioni, 1964; Price, 1972)  การใชว้ิธีวดัประสิทธิผลขององคก์ารดว้ยแนวคิดน้ีจะใชไ้ดก้็ต่อเม่ือ
ลกัษณะขององคก์ารและเป้าหมายนั้น มีลกัษณะตามสมมติฐาน 5 ประการ คือ  1) องคก์ารท่ีเราศึกษา
นั้น ในความเป็นจริงมีเป้าหมายท่ีแทจ้ริง 2) เราสามารถมองเห็นและเขา้ใจเป้าหมายเหล่านั้น 3) 
จาํนวนเป้าหมายท่ีแทจ้ริงขององคก์ารควรมีปริมาณไม่มากจนเกินความสามารถท่ีเราจะวดัได ้4) ตอ้งมี
ความเห็นพอ้งตอ้งกนัในเป้าหมายท่ีแทจ้ริงเหล่านั้น และ 5) เราตอ้งสามารถวดัไดว้่า องคก์ารกาํลงั
บรรลุเป้าหมายไดแ้ค่ไหน เม่ือไร อยา่งไร  แต่อยา่งไรก็ตามวิธีการน้ีเป็นวิธีท่ีมีความไม่สมบูรณ์ใน
วิธีการ (Methodological Shortcoming) และไม่เป็นกลางเท่าท่ีควร เน่ืองจากเป้าหมายในทางปฏิบติั
มกัแตกต่างจากเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้และมีหลายเป้าหมายท่ีตอ้งจดัลาํดบัความสาํคญัและช่วงเวลา 

2) แนวคิดตวัแบบทรัพยากรเชิงระบบ (The System Resource Approach) 
ผูน้าํแนวทางน้ีคือ Yuchtman and Seashore (1967) ซ่ึงพยายามหลีกเล่ียงจุดอ่อนและขอ้บกพร่อง
บางประการของการประเมินประสิทธิผลในแง่ของเป้าหมายโดยไม่พิจารณาถึงเป้าหมายองคก์าร
เลย เพราะเห็นว่าเป็นไปไดย้ากท่ีจะใชก้ารบรรลุเป้าหมายเป็นเคร่ืองวดัประสิทธิผล โดยผูว้ิจยัใช้
แบบจาํลองของระบบ-ทรัพยากร ในการวิเคราะห์ประสิทธิผลองคก์ารแทนแนวความคิดน้ีมองว่า
องคก์ารควรจะคาํนึงถึง ความสามารถในการไดม้าของปัจจยันาํเขา้ (Inputs) และกระบวนการ
เปล่ียนผา่นปัจจยันาํเขา้ (Transactional Process) ไปเป็นปัจจยันาํออก (Outputs) ดว้ย เพ่ือท่ีจะได้
ทราบถึงความมีเสถียรภาพและความสมดุลขององคก์ารในระยะยาว แนวทางน้ีมีฐานคติว่า องคก์าร
ไดส้ร้างความสัมพนัธ์กบัระบบย่อย ถา้หากระบบย่อยทาํงานไดไ้ม่ดีจะส่งผลต่อการทาํงานของ
ระบบทั้งหมด (Robbins, 1990: 58) ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบต่างๆ ท่ีสาํคญัของแนวคิดน้ีสามารถจดั
อยูใ่นรูปของตวัแปรหรือสดัส่วนได ้ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่งออก/ปัจจยันาํเขา้ (0/I)  กระบวนการเปล่ียน
ผา่น/ปัจจยันาํเขา้ (T/I)  กระบวนการเปล่ียนผา่น/ปัจจยัส่งออก(T/0) การเปล่ียนแปลงของปัจจยั
นาํเขา้ (I/I) และอ่ืนๆ  อยา่งไรก็ตาม แนวคิดตวัแบบทรัพยากรเชิงระบบน้ีก็ไม่ไดต่้างจากแนวคิด
ตัวแบบเชิงเป้าหมายเท่าใดนักเพราะท่ีจริงแล้วเป้าหมายขององค์การอย่างหน่ึงก็คือ สรรหา 
(Acquisition) ทรัพยากรจากสภาพแวดลอ้มนัน่เอง  

 
ตารางที ่2.2  แสดงตวัอยา่งการวดัประสิทธิผลของระบบในองคก์ารท่ีแตกต่างกนั 
 

ตวัแปร
ระบบ 

องค์การธุรกจิ โรงพยาบาล วทิยาลยั 

O/I ผลตอบแทนการลงทุน จํานวนทั้ งหมดของผู ้ป่วย ท่ี
ไดรั้บการรักษา 

จาํนวนส่ิงพิมพข์องคณะ 

T/I รายการสินคา้ท่ีผลิตได ้ การลงทุนในเทคโนโลยีทาง
การแพทย ์

ตน้ทุนระบบขอ้มูล 
ข่าวสาร 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 
ตวัแปร
ระบบ 

องค์การธุรกจิ โรงพยาบาล วทิยาลยั 

T/O ปริมาณยอดขาย จํานวนทั้ งหมดของผู ้ป่วย ท่ี
ไดรั้บการรักษา 

จาํนวนนกัศึกษาท่ีจบ 

I/I การเปล่ียนแปลงทุนใน
การทาํงาน 

การเปล่ียนแปลงจํานวนของ
ผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษา 

การเปล่ียนแปลงจาํนวนของ
นกัศึกษาท่ีรับเขา้มา 

 
แหล่งทีม่า:  Robbins. (1990 อา้งใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเกต็, 2552).   

 
3) แนวคิดตวัแบบกระบวนการภายในองคก์าร (Internal Process Approach) 

ตวัแบบน้ีจะมุ่งเนน้ไปท่ีกระบวนการภายใน (Internal Processes) และการดาํเนินงานภายในองคก์าร 
(Operations of the Organization) เป็นสาํคญั โดยมุมมองแบบกระบวนการภายในจะมองว่าการท่ี
องคก์ารจะมีประสิทธิผล ก็ต่อเม่ือกระบวนการทาํงานภายในองคก์ารมีระดบัท่ีเหมาะสมหรือมี
ความยาวไม่มากเกินความจาํเป็น (ไม่มีขั้นตอนของกระบวนการมากเกินความจาํเป็น) สภาพเช่นน้ี
จะเกิดข้ึนได ้กต่็อเม่ือสมาชิกภายในองคก์ารมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัระบบภายในองคก์าร 
ส่งผลให้การทาํหน้าท่ีภายในองคก์ารจะมีสภาพราบร่ืนและมีผลงานท่ีดี โดยส่ิงท่ีเช่ือมโยงให้
สมาชิกภายในองคก์ารแต่ละคนมีความสามารถในการทาํงานเช่นน้ีได ้ก็คือ ความไวว้างใจ (Trust) 
และความช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั (Benevolence) ซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองไปถึงการไหลเวียนของ
ข่าวสาร (Information Flows) ภายในองคก์ารจะเป็นไปดว้ยความราบร่ืนไม่ติดขดัในเชิงโครงสร้าง
ทั้งแนวด่ิงและแนวนอน (Likert, 1967) ซ่ึงสภาพแบบน้ี บางคร้ัง ก็ถูกเรียกว่า ระบบท่ีมีสุขภาพดี 
(Healthy Systems) ดงันั้นแนวทางการศึกษากระบวนการภายใน จึงมีความเช่ือว่า องคก์ารจะยิง่มี
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ถา้องคก์ารสามารถรักษาสภาพของกระบวนการภายในให้อยูใ่นระดบัท่ีมี
สุขภาพดีมากยิง่ข้ึน และในทางตรงกนัขา้ม องคก์ารจะยิง่ไม่มีประสิทธิผล ถา้กระบวนการภายใน
องคก์ารอยูใ่นระดบัท่ีมีสุขภาพแยล่ง (Cameron, 1981: 4) 

4) แนวคิดตวัแบบกลุ่มยทุธศาสตร์ (Strategic Constituencies Approach) 
แนวคิดน้ีมีมุมมองว่า ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ และความสามารถในการสร้าง
ความพึงพอใจ ให้กบักลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียสําคญักบัองคก์าร หรือผูมี้ส่วนร่วมท่ีสําคญั
ในทางยุทธศาสตร์เป็นเคร่ืองมือช้ีวดัว่าองค์การจะมีประสิทธิผลหรือไม่ แนวทางน้ีมีฐานคติว่า 
องคก์ารประกอบดว้ยกลุ่มย่อยท่ีต่างก็แข่งขนักนัควบคุมทรัพยากร ดงันั้นจึงประเมินว่า องคก์าร
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ประสบผลสําเร็จในการตอบสนองผูมี้ส่วนร่วมท่ีสําคญัในทางยุทธศาสตร์ไดห้รือไม่ (Robbins, 
1990: 62-63) ซ่ึงในการตดัสินใจว่าใครเป็นผูมี้ส่วนร่วมท่ีสําคญัในทางยุทธศาสตร์มากท่ีสุใน
บรรดาผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งนั้นกระทาํไดย้าก เพราะในกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีมีเฉพาะบางส่วนเท่านั้นท่ีมี
ความสาํคญัต่อองคก์ารอยา่งจริงจงั และมีความสามารถในการควบคุมทรัพยากรท่ีมีความจาํเป็นต่อ
การอยูร่อดขององคก์าร  อีกทั้งการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลทาํให้กลุ่มผูมี้ส่วนร่วมท่ี
สาํคญัในทางยทุธศาสตร์เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งตวับุคคล และความตอ้งการ 
 
ตารางที ่2.3  แสดงการเปรียบเทียบแนวทางเก่ียวกบัประสิทธิผล 
 

แนวทาง คาํนิยาม เงื่อนไขการนําไปประยุกต์ใช้ 
1.The Goal Attainment การบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ เป้าหมายชดัเจน มีขอบเขต

เวลาชดัเจนและวดัได ้
2.Systems Resource ตอ้งการแสวงหาทรัพยากร มีความเช่ือมโยงระหว่างปัจจยั

นาํเขา้และผลผลิตชดัเจน 
3.Internal Process   การไม่มีแรงกดดนัภายใน,ระบบ

ภายในราบเรียบ 
มี คว าม เ ช่ื อมโยงระหว่ า ง
กระบวนการและงานหลกั 

4.Strategic Constituencies ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมดมีความ
พึงพอใจระดบัหน่ึง 

ผู ้มี ส่วน เ ก่ี ยวข้อง มีอํานาจ
อิทธิพลเหนือองค์การและ
องค์การตอบสนองต่อความ
ตอ้งการนั้นๆ 

 
2.1.3.2  แนวคิดการศึกษาประสิทธิผลท่ียดึแบบหลายเกณฑ ์
แนวทางการศึกษาประสิทธิผลแบบหลายเกณฑ์   เป็นอีกวิธีการหน่ึงในการ

นาํมาใชใ้นการศึกษาประสิทธิผลองคก์าร โดยมีฐานคติเบ้ืองตน้ว่า ประสิทธิผลมิใช่แนวคิดท่ีเกิด
จากการสังเกตปรากฏการณ์แลว้อุปนัยมาอยู่ในระดบันามธรรม แต่เป็นส่ิงท่ีประกอบสร้างข้ึนมา
ตามค่านิยม (พงษเ์ทพ จนัทสุวรรณ, 2553; Quinn and Rohrbaugh, 1983) กล่าวคือแนวทางน้ีมี
มุมมองว่า ประสิทธิผลขององคก์ารนั้น จะผนัแปรไปตามค่านิยมของแต่ละบุคคล การประเมิน
ประสิทธิผลขององคก์าร จะข้ึนอยูก่บัว่า ใครเป็นผูป้ระเมิน และผูป้ระเมินนั้นใหน้ํ้ าหนกัในเร่ืองใด
เป็นสําคญั ในการประเมิน และไม่มีแนวทางใดท่ีดีท่ีสุดในการประเมินประสิทธิผล เน่ืองจาก
แนวคิดเร่ืองประสิทธิผลเป็นจิตวิสยั เป็นไปไดย้ากท่ีทุกคนจะเห็นพอ้งตอ้งกนั ข้ึนอยูก่บัค่านิยมและ
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ผลประโยชน์ดว้ย   ซ่ึงแนวทางน้ีเกิดจากความพยายามของนักวิชาการในการบูรณาการแนวคิด
ประสิทธิผลเพ่ือแสวงหาแนวทางในการประกอบสร้างองคป์ระกอบของประสิทธิผล โดย Steers 
(1977); Campbell (1977) ไดเ้สนอแนวทางท่ีคลา้ยกนัคือ ขั้นแรกควรกาํหนดตวัแปรท่ีคาดว่าจะเป็น
ตวัวดัประสิทธิผล หลงัจากนั้นก็ให้ทาํการศึกษาว่าตวัแปรเหล่านั้นมีความสัมพนัธ์ท่ีเหมือนกนั
อยา่งไร (พงษเ์ทพ จนัทสุวรรณ, 2553) จากแนวทางดงักล่าวน้ีไดมี้นกัวิชาการหลายท่านพยายามท่ี
จะทาํตาม เช่น Scott (1977); Cameron (1979); Seashore (1979) โดยพยายามท่ีจะบูรณาการตวัแบบ
ประสิทธิผลองคก์ารเขา้ดว้ยกนั  

อยา่งไรก็ตาม Quinn and Rohrbaugh (1983) ไดแ้สดงความเห็นว่า ความพยายาม
ในการบูรณาการแนวคิดประสิทธิผลท่ีไดก้ระทาํมาขา้งตน้ ยงัมีความคลุมเครือเพราะแนวคิดท่ี
บูรณาการข้ึนมานั้นยงัมีความแตกต่างหลากหลายและไม่สามารถเช่ือมโยงได้ว่าแนวคิดแต่ละ
แนวคิดมีความเช่ือมโยงกนัอย่างไร และควรจดักลุ่มอย่างไรจึงจะเหมาะสมไม่ทบัซ้อนกนั และ
สาเหตุท่ีก่อให้เกิดภาวะคลุมเครือของตวัแบบเชิงบูรณาการดงักล่าวขา้งตน้ อาจเกิดจากการขาด
เคร่ืองมือหรือวิธีการในการวิเคราะห์ตวัแปรหลายตวัแปรท่ีเหมาะสมในขณะนั้น  อาจจะกล่าวไดว้่า 
การบูรณาการแนวคิดประสิทธิผลยงัมีความหลากหลายดา้นตวัแบบ  การเช่ือมโยงระหวา่งแนวคิดท่ี
แตกต่างไม่มีความชัดเจน และขาดหลกัเกณฑ์ในการจาํแนกแนวคิด หรือ การจดักลุ่ม ประเภท
แนวคิดท่ีใช้ในตวัแบบเชิงบูรณาการ และสาเหตุท่ีสําคญัท่ีทาํให้เกิดความคลุมเครือดงักล่าวคือ 
ในขณะนั้นขาดเคร่ืองมือ หรือวิธีการในการวิเคราะห์ตวัแปรหลายตวัท่ีเหมาะสม 

ดว้ยเหตุน้ี Quinn and Rohrbaugh (1983) จึงไดท้าํการศึกษาประสิทธิผลองคก์าร
โดยการจดัระบบเกณฑ์วดัประสิทธิผลองค์การอย่างเป็นรูปธรรมจนได้ตวัแบบเชิงบูรณาการท่ี
เขม้แขง็คือ  ตวัแบบการแข่งขนัของค่านิยม (The Competing-Values Approach) แนวคิดน้ีมีมุมมอง
ว่า ประสิทธิผลขององคก์ารนั้น จะผนัแปรไปตามค่านิยมของแต่ละบุคคล กล่าวคือ การประเมิน
ประสิทธิผลขององคก์าร จะข้ึนอยูก่บัว่า ใครเป็นผูป้ระเมิน และผูป้ระเมินนั้นใหน้ํ้ าหนกัในเร่ืองใด
เป็นสําคัญในการประเมิน  แนวทางน้ีมีฐานคติว่า ไม่มีแนวทางใดท่ีดีท่ีสุดในการประเมิน
ประสิทธิผล เน่ืองจากแนวคิดเร่ืองประสิทธิผลเป็นจิตวิสัย เป็นไปได้ยากท่ีทุกคนจะเห็นพอ้ง
ตอ้งกนั ข้ึนอยูก่บัค่านิยมและผลประโยชน์ดว้ย (Robbins, 1990: 68) โดยท่ีกลุ่มค่านิยมพื้นฐานท่ีมี
การแข่งขนักนัภายในองคก์ารมีสามกลุ่มดงัน้ี 

กลุ่มแรกเป็นกลุ่มค่านิยมของ “ความยืดหยุ่น” (Flexibility) กบั “การควบคุม” 
(Control)  กลุ่มพื้นฐานแรกน้ีเป็นการพิจารณาโครงสร้างขององคก์าร ซ่ึงมีสองมิติท่ีอยูใ่นขั้วตรงกนั
ขา้ม คือความยืดหยุ่นกบัการควบคุม    ความยืดหยุ่นให้คุณค่ากบันวตักรรม การปรับตวั และการ
เปล่ียนแปลง ในทางตรงกนัขา้ม การควบคุมเนน้ไปท่ี ความมีเสถียรภาพ  คาํสั่ง และความสามารถ
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ในการทาํนายส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์าร   มิติความยดืหยุน่-การควบคุม ดงักล่าวน้ีมีลกัษณะเป็นขั้ว
ตรงกนัขา้มคลา้ยคลึงกบัการปรับตวั (Adaptation) การดาํรงรักษา (Maintenance) ในทฤษฎีระบบสงัคม
นัน่เอง 

กลุ่มท่ีสองเป็นกลุ่มค่านิยมท่ีใช้การจดัการภายในองค์การเป็นจุดเน้น สามารถ
จาํแนกเป็น การเนน้ความเป็นอยูท่ี่ดีและการพฒันาของ “บุคคล” (People) ภายในองคก์าร  หรือเนน้
ภายใน และการบูรณาการ (Internal) และการพฒันาตวั “องคก์าร” (Organization) หรือเนน้ภายนอก
และสร้างความแตกต่าง (External)  กล่าวอยา่งง่าย ๆ ก็คือ การจดัการจะเนน้ท่ี “คน” หรือ “งาน” นัน่เอง  
การเนน้ท่ีคนจะให้ความสาํคญักบัความรู้สึกและความตอ้งการของบุคคลภายในองคก์าร ส่วนการ
เนน้ท่ีงานนั้นจะใหค้วามสาํคญักบัผลิตภาพ (Productivity) และการบรรลุความสาํเร็จของงาน (Task 
Accomplishment) 

กลุ่มท่ีสาม  เป็นกลุ่มค่านิยมท่ีมีความสัมพันธ์กันของวิ ธีการขององค์การ 
(Organizational Means) กบัเป้าหมายขององคก์าร (Organizational Ends) การเนน้วิธีการเป็นการให้
ความสาํคญักบักระบวนการภายในและความต่อเน่ืองระยะยาว ขณะท่ีการเนน้เป้าหมายขององคก์าร
เป็นการเนน้ท่ีผลลพัธ์สุดทา้ยและระยะสั้น โดย Quinn and Rohrbaugh (1983) ไดแ้สดงให้เห็น
ความสมัพนัธ์ของตวัแบบอีก 4 ตวัแบบท่ีถูกจาํแนกออกมา ดงัน้ี 
  ตวัแบบมนุษยสัมพนัธ์ (Human Relations Model) จะมีชุดค่านิยมท่ีมีความสาํคญั 
คือ ชุด ค่านิยมดา้นความยดืหยุน่ (Flexibility) และชุดค่านิยมท่ีเนน้ภายในองคก์าร (Internal) โดยมี
วิธีการ (means) คือ ความสามคัคี (Cohesion) และขวญักาํลงัใจ (Morale) และมีผลลพัธ์หรือ
เป้าหมาย (Ends) คือ การพฒันาทกัษะของผูป้ฏิบติั (Skilled Work Force) 
  ตวัแบบระบบเปิด (Open System Model) จะมีชุดค่านิยมท่ีสาํคญั คือ ชุดค่านิยม
ดา้นความยืดหยุ่น (Flexibility) และชุดค่านิยมท่ีเน้นภายนอกองคก์าร (External) โดยมีวิธีการ 
(Means) คือ ความยดืหยุน่ (Flexibility) และ ความเตรียมพร้อม (Readiness) และมีผลลพัธ์หรือ
เป้าหมาย (Ends) คือ การแสวงหาและสะสมทรัพยากร (Acquisition of Resources) 
  ตวัแบบเหตุผลและเป้าหมาย (Rational Goal Model) จะมีชุดค่านิยมท่ีสาํคญั คือ 
ชุดค่านิยมดา้นการควบคุม (Control) และชุดค่านิยมท่ีเนน้ภายนอกองคก์าร (External) โดยมีวิธีการ 
(Means) คือการวางแผน (Planning) และมีผลลพัธ์หรือเป้าหมาย (Ends) คือ ความสามารถในการ
ผลิต (Productivity) และประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ตวัแบบกระบวนการภายใน  (Internal Process Model) จะมีชุดค่านิยมท่ีสาํคญัคือ 
ชุดค่านิยมดา้นการควบคุม (Control) และชุดค่านิยมท่ีเนน้ภายในองคก์าร (Internal) โดยมีวิธีการ 
(Means) คือ การจดัการระบบขอ้มูลข่าวสาร (Information Management) และมีผลลพัธ์หรือเป้าหมาย 
(Ends) คือ ความมีเสถียรภาพ (Stability)   
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ตารางที ่2.4  เกณฑป์ระสิทธิผลตามตวัแบบคุณค่าท่ีแข่งขนั 

 
แหล่งทีม่า:  Robbins, 1990.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การผสาน ค่านิยมหลกั นิยาม 
OFM ความยดืหยุน่ (Flexibility) ความสามารถในการปรับตวัเพื่อรับมือกับ

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและความตอ้งการ
จากภายนอก 

OFE การแสวงหาและสะสมทรัพยากร 
(Acquisition of Resources) 

ความสามารถในการเพิ่มความสนับสนุน
จากภายนอกและการขยายงานภายใน 

OCM การวางแผน (Planning) เป้าประสงคช์ดัเจนและสามารถเขา้ใจได ้
OCE ผลิตภาพและประสิทธิภาพ 

(Productivity and Efficiency) 
ปริมาณผลผลิตสูง และอตัราส่วนของปัจจยั
ส่งออกต่อปัจจยันาํเขา้สูง 

PCM การจดัระบบขอ้มูลข่าวสาร 
(Information Management) 

ช่องทางการส่ือสารเอ้ืออาํนวยในการทาํให้
บุ คคลทร าบ เ ก่ี ย วกับ ส่ิ ง ท่ี เ กิ ด ข้ึ น ท่ี มี
ผลกระทบกบัการทาํงาน 

PCE ความมีเสถียรภาพ (Stability) การให้ คุณค่ากับระเ บียบคําสั่ ง   ความ
ต่อเน่ืองและการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งราบร่ืน 

PFM ความสามคัคีของผูป้ฏิบติังาน 
(Cohesive Work Force) 

ความเช่ือถือไว้วางใจซ่ึงกันและกันของ
ผูป้ฏิบติังาน  การนบัถือใหเ้กียรติ และการ
ทาํงานร่วมกนัไดดี้ 

PFE ทกัษะของผูป้ฏิบติังาน 
(Skilled Work Force) 

ผูป้ฏิบติังานได้รับการอบรม มีทกัษะ และ
สมรรถภาพในการทาํงานอยา่งเหมาะสม 
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ภาพที ่2.1  แสดงตวัแบบค่านิยมประสิทธิผล 
 

ต่อมาในงานการศึกษาประสิทธิผลองคก์ารภายใตต้วัแบบการแข่งขนัของค่านิยม 
(Competing Values Framework) ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าการสร้างเกณฑใ์นการวดัประสิทธิผลองคก์าร
นั้น อาจจะลดให้เหลือเพียง 2 กลุ่มค่านิยม คือกลุ่มค่านิยมดา้นโครงสร้าง (Structure) และกลุ่ม
ค่านิยมดา้นการมุ่งเนน้ (Focus) โดยกลุ่มค่านิยมแรกเป็นกลุ่มท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของ
การให้ความสาํคญัระหว่างความยืดหยุน่ (Flexibility) หรือการเปล่ียนแปลง (Change) และการ
ควบคุม (Control) หรือความมีเสถียรภาพ (Stability) ส่วนกลุ่มค่านิยมท่ีสองเป็นกลุ่มท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงประเด็นท่ีองคก์ารตอ้งการมุ่งเนน้ (Focus) โดยแสดงถึงการมุ่งเนน้ภายในองคก์าร (Internal) 
ซ่ึงให้ความสาํคญัไปท่ีบุคคล และการมุ่งเนน้ภายนอกองคก์าร (External) ซ่ึงให้ความสาํคญัไปท่ี
องคก์าร (Quinn, 1988) ดงัท่ีแสดงในภาพต่อไปน้ี 

 

เน้นภายในและการบูรณาการ 
(Internal) 

ความยดืหยุ่น 
(Flexibility) 

การควบคุม 
(Control) 

ตวัแบบระบบเปิด 
Open System Model 

ตวัแบบมนุษยสัมพนัธ์ 
Human Relation Model 

เน้นภายนอกและความแตกต่าง 
(External) 

ตวัแบบเหตุผล-เป้าหมาย 
Rational Goal Model 

เป้าหมาย: การพฒันาทกัษะของผูป้ฏิบติั 
วธีีการ: ความสามคัคี 

เป้าหมาย: ผลิตภาพและประสิทธิภาพ เป้าหมาย: ความมีเสถียรภาพ 

เป้าหมาย: การแสวงหาและสะสม

วธีีการ: การวางแผน วธีีการ: ระบบขอ้มูลข่าวสาร 

วธีีการ: ความยดืหยุน่ 

ตวัแบบกระบวนการภายใน 
Internal Process Model 
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ภาพที ่2.2  แสดงเกณฑก์ารวดัประสิทธิผลองคก์ารตาม Competing Values Framwork 
 
2.1.4  สรุป  
ประสิทธิผลองคก์าร เป็นแนวคิดท่ีไดรั้บการศึกษามายาวนาน เน่ืองจากเป็นแนวคิดหลกัท่ี

จะส่งผลต่อการขับเคล่ือนองค์การในด้านต่าง ๆให้เกิดผลตรงตามเป้าประสงค์ขององค์การ 
ประสิทธิผลองค์การจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดท่ีผูบ้ริหารตอ้งการจะบรรลุถึง ซ่ึงการศึกษาแนวคิด
ประสิทธิผลองคก์ารมีฐานคติท่ีสาํคญั 2 ฐานคติ คือ 1) ฐานคติท่ีเช่ือว่าเกณฑใ์นการวดัประสิทธิผล
องคก์ารมีเพียงเกณฑเ์ดียว จึงมีแนวคิดเกณฑว์ดัประสิทธิผลเชิงเด่ียว และ 2) ฐารคติท่ีเช่ือว่าการวดั
ประสิทธิผลองคก์ารนั้นตอ้งประกอบไปดว้ยหลายเกณฑ์  จึงมีแนวคิดเกณฑ์วดัประสิทธิผลแบบ
หลายเกณฑ ์แมว้่าประสิทธิผลขององคก์ารจะมีการใชก้นัอยา่งแพร่หลาย แต่ยงัไม่มีการใหค้าํนิยาม
และตวัช้ีวดักนัอยา่งแน่ชดั เน่ืองจากไม่มีเง่ือนไขท่ีสมบูรณ์แบบในการใหค้าํนิยาม หรือความหมาย
ของประสิทธิผลองคก์าร (Cameron, 1986) ดงันั้น จึงมีการใหนิ้ยามความหมายท่ีแตกต่างกนัไปตาม

 

เน้นภายนอกและความแตกต่าง 
(External) 

เน้นภายในและการบูรณาการ 

(Internal) 

ความยดืหยุ่น 
(Flexibility) 

- การทาํงานเป็นทีม (Team work) 
- การมีส่วนร่วม (Participation) 
- การใหอ้าํนาจ (Empowerment) 
- สนใจในความคิดเห็น (Concern for 

Idea) 

- ความยดืหยุน่ (Flexibility) 
- การเจริญเติบโต (Growth) 
- นวตักรรม (Innovation) 
- ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) 

- การควบคุม การรวมอาํนาจ (Control, Centralization) 
-  กิจวตัร ความเป็นทางการ(Routinization,formalization) 
- เสถียรภาพ, คาํสั่ง, การเรียงลาํดบั 

(Stability,continuity,order) 
- สามารถทาํนายผลการปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

(Predictable performance outcomes) 

- มุ่งงาน (Task focus) 
- เป้าหมายชดัเจน (Goal clarity) 
- มีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
- มีศกัยภาพ (Performance) 

ตวัแบบระบบเปิด  ตวัแบบมนุษยสัมพนัธ์ 
 

ตวัแบบเหตุผล-เป้าหมาย ตวัแบบกระบวนการภายใน 

การควบคุม 
(Control) 
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ความแตกต่างของผูศึ้กษา และยงัมีความขดัแยง้กนัเองดว้ย อาจสรุปไดว้่าประสิทธิผลองคก์าร คือ
ระดบัความสามารถขององคก์ารในการบรรลุถึงเป้าหมายขององคก์ารท่ีองคก์ารนั้นกาํหนดข้ึน ซ่ึง
เป็นเง่ือนไขสาํคญัในการท่ีจะบ่งช้ีถึงความสามารถในการอยูร่อดขององคก์าร   
 โดยแนวคิดเกณฑว์ดัประสิทธิผลท่ียึดแบบเชิงเด่ียว มี 4 ตวัแบบ ซ่ึงแต่ละแนวคิดจะมี
แนวทางในการศึกษาท่ีแตกต่างกนั คือ 1) แนวคิดตวัแบบเชิงเป้าหมาย (The Goal-Attainment 
Approach) ตวัแบบน้ีจะเป็นการนาํแนวคิดดา้นประสิทธิผลเช่ือมโยงเขา้กบัความสาํเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร ใชไ้ดก้็ต่อเม่ือองคก์ารมีเป้าหมายท่ีชดัเจน และสามารถวดัระดบัความสาํเร็จ
นั้นได ้2) แนวคิดตวัแบบทรัพยากรเชิงระบบ (The System-Resource Approach)  แนวคิดน้ีจะ
พิจารณาในแง่ของการไดรั้บทรัพยากรท่ีจาํเป็นอย่างเพียงพอต่อการท่ีระบบจะสามารถดาํรงอยู่ได ้ 
3) แนวคิดตวัแบบกระบวนการภายในองคก์าร (Internal Process Approach) แนวคิดน้ีมีความเช่ือ
ท่ีว่าองค์การจะมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนก็ต่อเม่ือองค์การสามารถรักษาสภาพของกระบวนการ
ภายในใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีดีมากยิง่ข้ึน  4) แนวคิดตวัแบบกลุ่มยทุธศาสตร์ (Strategic –Constituencies 
Approach) แนวคิดน้ีมองว่าการมีประสิทธิผลขององคก์ารก็คือ การท่ีองคก์ารสามารถทาํใหก้ลุ่มผูมี้
ส่วนร่วมท่ีสาํคญัในทางยทุธศาสตร์มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุดท่ีจะยอมรับได ้
 แนวทางการศึกษาประสิทธิผลแบบหลายเกณฑ์   เป็นอีกวิธีการหน่ึงในการนาํมาใชใ้น
การศึกษาประสิทธิผลองค์การ โดยมีฐานคติเบ้ืองตน้ว่า ประสิทธิผลมิใช่แนวคิดท่ีเกิดจากการ
สงัเกตปรากฏการณ์แลว้อุปนยัมาอยูใ่นระดบันามธรรม แต่เป็นส่ิงท่ีประกอบสร้างข้ึนมาตามค่านิยม 
และผนัแปรไปตามค่านิยมของแต่ละบุคคล การประเมินประสิทธิผลขององคก์าร จะข้ึนอยู่กบัว่า 
ใครเป็นผูป้ระเมิน และผูป้ระเมินนั้นให้นํ้ าหนกัในเร่ืองใดเป็นสาํคญัในการประเมิน แนวทางงน้ีมี
ฐานคติว่า ไม่มีแนวทางใดท่ีดีท่ีสุดในการประเมินประสิทธิผล เน่ืองจากแนวคิดเร่ืองประสิทธิผล
เป็นจิตวิสัย เป็นไปไดย้ากท่ีทุกคนจะเห็นพอ้งตอ้งกนั ข้ึนอยูก่บัค่านิยมและผลประโยชน์ดว้ย   ซ่ึง
แนวทางน้ีเกิดจากความพยายามของนกัวิชาการในการบูรณาการแนวคิดประสิทธิผลเพ่ือแสวงหา
แนวทางในการประกอบสร้างองคป์ระกอบของประสิทธิผล โดย Steer (1979); Campbell (1977) 
ได้เสนอแนวทางท่ีคล้ายกันคือ ขั้นแรกควรกําหนดตัวแปรท่ีคาดว่าจะเป็นตัววดัประสิทธิผล 
หลงัจากนั้นก็ให้ทาํการศึกษาว่าตวัแปรเหล่านั้นมีความสัมพนัธ์ท่ีเหมือนกนัอยา่งไร ต่อมา Scott 
(1977); Cameron (1979);   Seashore (1979) พยายามท่ีจะบูรณาการตวัแบบประสิทธิผลองคก์ารเขา้
ดว้ยกนั อยา่งไรก็ตาม Quinn and Rohrbaugh (1983) ไดแ้สดงความเห็นว่า ความพยายามในการบูร
ณาการแนวคิดประสิทธิผลท่ีไดก้ระทาํมาขา้งตน้ ยงัมีความคลุมเครือเพราะแนวคิดท่ีบูรณาการ
ข้ึนมานั้นยงัมีความแตกต่างหลากหลายและไม่สามารถเช่ือมโยงไดว้่าแนวคิดแต่ละแนวคิดมีความ
เช่ือมโยงกนัอยา่งไร และควรจดักลุ่มอยา่งไรจึงจะเหมาะสมไม่ทบัซอ้นกนั และสาเหตุท่ีก่อให้เกิด
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ภาวะคลุมเครือของตวัแบบเชิงบูรณาการดงักล่าวขา้งตน้ อาจเกิดจากการขาดเคร่ืองมือหรือวิธีการ
ในการวิเคราะห์ตวัแปรหลายตวัแปรท่ีเหมาะสมในขณะนั้น  อาจจะกล่าวได้ว่า การบูรณาการ
แนวคิดประสิทธิผลยงัมีความหลากหลายดา้นตวัแบบ  การเช่ือมโยงระหว่างแนวคิดท่ีแตกต่างไม่มี
ความชดัเจน และขาดหลกัเกณฑใ์นการจาํแนกแนวคิด หรือ การจดักลุ่ม ประเภทแนวคิดท่ีใชใ้นตวั
แบบเชิงบูรณาการ และสาเหตุท่ีสําคญัท่ีทาํให้เกิดความคลุมเครือดังกล่าวคือ ในขณะนั้นขาด
เคร่ืองมือ หรือวิธีการในการวิเคราะห์ตวัแปรหลายตวัท่ีเหมาะสมดว้ยเหตุน้ี Quinn and Rohrbaugh 
(1983) จึงไดท้าํการศึกษาประสิทธิผลองคก์ารโดยการจดัระบบเกณฑว์ดัประสิทธิผลองคก์ารอยา่ง
เป็นรูปธรรมจนไดต้วัแบบตวัแบบเชิงบูรณาการท่ีเขม้แขง็คือ ตวัแบบการแข่งขนัของค่านิยม (The 
Competing Values Approach) ซ่ึง ไดแ้สดงให้เห็นถึงค่านิยม 3 ชุดคือ โครงสร้าง (Structure) 
จุดเนน้ (Focus) และวิธีการและผลลพัธ์(Means and Ends) โดยมีตวัแบบท่ีถูกจาํแนกออกมา 4 ตวั
แบบ คือ ตวัแบบมนุษยสัมพนัธ์ (Human Relations Model) ตวัแบบระบบเปิด (Open System 
Model) ตวัแบบเหตุผลและเป้าหมาย (Rational Goal Model) ตวัแบบกระบวนการภายใน (Internal 
Process Model) 
 

2.2  แนวคดิเร่ืองวฒันธรรมองค์การ 
 
2.2.1  ทีม่าและความสําคญัของวฒันธรรมองค์การ  
วฒันธรรมองคก์าร (Organizational Culture) ทาํหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นกลไกในการสร้าง

แนวทางเพ่ือใหอ้งคก์ารสามารถปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก   และสร้างการบูร
ณาการระหว่างองคป์ระกอบภายในองคก์าร ทั้งน้ีเพื่อให้องคก์ารมีเสถียรภาพ สามารถอยูร่อด และ
เติบโตต่อไปได ้(พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 222) นอกจากน้ียงัมีนกัวิชาการ และนกัจดัการ
มากมายท่ียอมรับว่าประสิทธิผลขององคก์ารนั้นจะแปรผนัตามระดบัของค่านิยมร่วม (Shared Values) 
ท่ียดึถือจนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์าร โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือระดบัของค่านิยมร่วมนั้นไดแ้ผข่ยาย
ครอบคลุมหรือได้รับการยอมรับอย่างกวา้งภายในองค์การ หรือเรียกว่า วฒันธรรมท่ีแข็งแกร่ง 
(Strong Culture) ระดบัของการมีประสิทธิองคก์ารก็ยิง่มีระดบัสูงมากข้ึน (Denison, 1990; Kotter 
and Haskett, 1992; Knapp, 1998) และในขณะเดียวกนัก็พบว่า การท่ีวฒันธรรมองคก์ารสามารถท่ี
จะส่งผลประสิทธิองคก์ารไดน้ั้น ยงัเน่ืองมาจาก วฒันธรรมองคก์ารสามารถท่ีจะเป็นสาเหตุในการ
ก่อใหก่้อเกิดความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัได ้(Scholz, 1987; พงษเ์ทพ จนัทสุวรรณ, 2553) และใน
ท่ีสุด Denison (1990) ไดน้าํเสนอทฤษฎีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์ารและ
ประสิทธิผลองค์การอย่างเป็นรูปธรรม และมีผลงานท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรม
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องคก์ารและประสิทธิผลองคก์ารเช่น  พร ภิเษก (2546: 33-34) ไดศึ้กษาผลการปฏิบติังานในบริษทั
ญ่ีปุ่นท่ีประสบความสาํเร็จสูงพบว่า  มีความสัมพนัธ์สูงกบัลกัษณะวฒันธรรมแบบการตลาด  (เนน้
ค่านิยมการแข่งขนั  ทาํงานเชิงรุกและมุ่งผลลพัธ์)  และวฒันธรรมการเปล่ียนแปลงพฒันา  (เน้น
ค่านิยมความยดืหยุน่และนวตักรรม) อยา่งไรกต็าม  แมว้า่นกัวิชาการจะยงัขาดความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั  
ของความเช่ือมโยงระหว่างวฒันธรรมองคก์าร กบัประสิทธิผลองคก์ารว่าเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  แต่การ
ตระหนกัวา่วฒันธรรมองคก์ารเป็นสาเหตุสาํคญัของประสิทธิผลองคก์าร  ไดเ้กิดข้ึนอยา่งแพร่หลาย
ในการบริหาร  แต่การศึกษาความเช่ือมโยงของการปฏิบติัทางการบริหารกบัขอ้สมมุติและความเช่ือ  
เป็นประเด็นสําคญัท่ีมกัจะถูกละเลย  ในการศึกษาวฒันธรรมองค์การกับประสิทธิผลองค์การ  
ค่านิยมและความเช่ือทาํใหเ้กิดกลุ่มของการปฏิบติัทางการบริหาร นโยบายและการปฏิบติัท่ีสาํคญัๆ  
บางอยา่งยากท่ีจะแยกออกจากค่านิยม  และความเช่ือ (Denison, 1990: 5) ซ่ึงปฏิสัมพนัธ์ดงักล่าวทาํ
ให้เกิดกรอบแนวคิดทัว่ไป  และวิธีพิจารณาท่ีหลากหลายในการศึกษาวฒันธรรมองค์การกับ
ประสิทธิผลองคก์าร ตามแผนภาพประกอบ ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.3  ปฏิสมัพนัธ์ของวฒันธรรมกบัประสิทธิผลองคก์าร 
แหล่งทีม่า:  Denison, 1990.  

 
ประสิทธิผล  เป็นผลการปฏิบติัท่ีเกิดจากค่านิยมและความเช่ือของสมาชิกภายในองคก์าร  

ค่านิยมเฉพาะบางอยา่งท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล  การเกิดความเช่ืออยา่งแรงกลา้  การตระหนกัต่อ
ภารกิจหรือการยึดมัน่จากความเช่ือและค่านิยม  ทาํให้เกิดพื้นฐานของการร่วมมือในองคก์ารการ
ปฏิบติับางอยา่ง เช่น  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ วิธีแกปั้ญหาความขดัแยง้  กลยทุธ์ในการวางแผน  
การออกแบบงานหรือการตกลงใจลว้นแต่มีผลต่อการปฏิบติังานในระยะสั้นและระยะยาว 

สภาพแวดลอ้ม 

ประวติัศาสตร์ อนาคต 

สภาพแวดลอ้ม 

ความเช่ือ 
ค่านิยม 

ผลลพัธ์ท่ีมี 
ประสิทธิผล 

นโยบายและการ
ปฏิบติั 
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นโยบายและการปฏิบติั  มีลกัษณะสอดคลอ้งกบัความเช่ือและค่านิยม  การแปลงวิสัยทศัน์
ไปสู่การปฏิบติั  และการมีวฒันธรรมแขง็บอกเป็นนยัว่าค่านิยมและการปฏิบติัมีความผกูพนัต่อกนั  
ความผกูพนัดงักล่าวมกัจะอา้งว่าเป็นท่ีมาของความองคก์าร  และเป็นวิถีทางในการปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานและประสิทธิผลให้ดีข้ึน  และในระยะยาวสภาพแวดล้อมบางอย่างจะทําให้เกิด
วฒันธรรมเฉพาะหรือองคก์ารอาจตอ้งการวฒันธรรมบางอยา่งเพื่อใหส้ามารถอยูร่อดได ้

ดังนั้ นจึงควรให้ความสําคัญในการบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์การเพ่ือก่อให้เกิด
ประสิทธิผลองคก์าร  แนวคิดเร่ืองวฒันธรรมองคก์ารไดรั้บอิทธิพลมาจากหลายสาขาวิชา เช่น วิชา
สังคมวิทยา  และมานุษยวิทยา (Ouchi, 1981) โดยมีสาขามานุษยวิทยาเป็นผูบุ้กเบิกการศึกษา
วฒันธรรมซ่ึงจะเน้นการศึกษาวฒันธรรมของชุมชน และสังคม ซ่ึงการพฒันาองค์ความรู้ด้าน
วฒันธรรมองค์การน้ี สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกับ ความทบัซ้อนของ
แนวคิดดา้นความสัมพนัธ์ของมนุษย ์กบัแนวคิดเชิงระบบสังคม (Parson, 1977; พงษเ์ทพ จนัทสุวรรณ, 
2553)โดยคาํว่า วฒันธรรมองคก์าร น้ีไดเ้ร่ิมปรากฏในโลกวิชาการโดยถือเอาผลงานของ Pettigrew 
(1979) เป็นจุดเร่ิมตน้  แมว้่าก่อนหนา้ Jacques (1952) ไดพ้ดูถึงวฒันธรรมองคก์ารก่อน แต่ Jacques 
ไดใ้ชค้าํว่า “วฒันธรรมโรงงาน” (Culture of a Factory) (พงษเ์ทพ จนัทสุวรรณ, 2553)  จากนั้น
ในช่วงทศวรรษ 1980’s วฒันธรรมองคก์ารไดรั้บความสนใจอยา่งจริงจงั เน่ืองมาจากหนงัสือ 4 เล่ม  
คือหนงัสือของ Ouchi (1981) เร่ืองทฤษฎี Z : How American Business Can Meet the Japanese 
Challenge. ติดตามดว้ยหนงัสือของ Pascale and Athos (1981) เร่ือง The Art of Japanese 
Management : Application for American Executive. Waterman (1982) เร่ือง In Search of 
Excellence: Lesson from America’s Best Run Companies.และหนงัสือของ Kennedy (1982) 
Corperate Culture ซ่ึงหนงัสือทั้งส่ีเล่มน้ีแสดงให้เห็นว่าวฒันธรรมองคก์ารนั้นมีความสาํคญัต่อ
ความสําเร็จขององค์การอย่างไร โดยสองเล่มแรกนั้ น ช้ีให้เห็นถึงสาเหตุสําคญัท่ีทาํให้บริษัท
สญัชาติญ่ีปุ่นประสบความสาํเร็จเหนือบริษทัสัญชาติอเมริกาซ่ึงสาเหตุสาํคญันั้นก็คือ ตวัวฒันธรรม
องคก์ารของญ่ีปุ่นนัน่เอง และหนงัสือทั้งส่ีเล่มน้ีไดเ้สนอแนะเหมือนกนัอยูอ่ยา่งหน่ึงว่า วฒันธรรม
องค์การคือกุญแจสําคญัในการเป็นองค์การท่ีมีประสิทธิผล  ด้วยเหตุดังกล่าวน้ีจึงเป็นเหตุให้
องคก์ารตอ้งใหค้วามสาํคญักบัวฒันธรรมเพ่ือความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั และดว้ยเหตุผลเดียวกนั
น้ีจึงทาํให ้นกัวิชาเร่ิมหนัมาสนใจศึกษาแนวคิดและทฤษฎีวฒันธรรมองคก์ารอยา่งจริงจงั  เพราะจะ
เห็นวา่วฒันธรรมองคก์ารนั้นส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์าร กล่าวคือ ค่านิยมท่ีถูกยดึถืออยา่งเขม้แขง็
และกวา้งขวางภายในองคก์ารนั้น จะช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถคาดการณ์พฤติกรรมของสมาชิกใน
องคก์ารได ้ และยงัสามารถควบคุมไม่ให้เกิดผลลพัธ์ท่ีไม่พึงปราถนาไดอี้กดว้ยดงันั้นประสิทธิผล
ขององคก์ารมกัจะแปรผนัตามค่านิยมร่วม ท่ีสมาชิกในองคก์ารยึดถือซ่ึงก็คือวฒันธรรมองคก์าร
นัน่เอง    
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  Cameron and Ettington (1988: 132) ไดส้รุปผลว่าแนวคิดวฒันธรรมองคก์ารนั้นมีตน้
กาํเนิดมาจากรากฐานท่ีแตกต่างกนั 2 หลกัคือ  หลกัคิดท่ีมาจากรากฐานทางมานุษยวิทยา (An 
Anthropological Foundation) ท่ีกล่าวว่าองคก์ารคือวฒันธรรมและหลกัคิดท่ีมาจากรากฐานทาง
สงัคมวิทยา (Sociological  Foundation) ท่ีกล่าววา่ ในองคก์ารมีวฒันธรรมอยู ่ ซ่ึงในรากฐานทั้งสอง
น้ียงัมีอีก 2 แนวทางการศึกษาคือ แนวทางการศึกษาเชิงหน้าท่ี (Functional Approach) เช่น 
วฒันธรรมเกิดข้ึนจากการมีพฤติกรรมร่วมกนั และแนวทางการศึกษาภาษาสัญลกัษณ์ (Semiotic 
Approach)  เช่น วฒันธรรมจะเกิดข้ึนจากการรับรู้และตีความของแต่ละบุคคล   

แนวทางการศึกษาวฒันธรรมองคก์ารทั้งสอง  มีความเช่ือพื้นฐานท่ีแตกต่างกนัคือ  แนวทาง
การศึกษาเชิงหนา้ท่ี (Functional Approach)  เช่ือว่านักวิจยัสามารถกาํหนดความแตกต่างดา้น
คุณสมบติัของวฒันธรรมองคก์ารได ้สามารถเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ารไดแ้ละสามารถวดัได้
ในเชิงประจกัษ ์  และวฒันธรรมองคก์ารมีศกัยภาพในการทาํนายประสิทธิผลองคก์ารหรือผลลพัธ์
อ่ืน ๆ ได ้  ขณะท่ีแนวทางการศึกษาภาษาสญัลกัษณ์ (Semiotic Approach)  เช่ือวา่ไม่มีส่ิงใดดาํรงอยู่
ในองคก์ารนอกเสียจากวฒันธรรมองคก์ารเท่านั้น ทุกคนภายในองคก์ารกจ็ะอยูท่่ามกลางวฒันธรรม
องคก์ารตลอดเวลา  ซ่ึงจะถูกกล่อมเกลาดว้ยปรากฏการณ์ต่าง ๆ ภายในองคก์าร  และแนวคิดน้ียงั
เช่ือว่าวฒันธรรมองคก์ารสามารถทาํความเขา้ใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ารได ้(Cameron 
and Quinn, 1999: 132) 
 
ตารางที ่2.5  แสดงรากฐานแนวคิดวฒันธรรมองคก์ารท่ีแตกต่างกนั 
 
 (มานุษยวทิยา) Anthopological (สังคมวทิยา) Sociological 

(เชิงหนา้ท่ี)
Functional 

จุดเนน้ พฤติกรรมกลุ่ม พฤติกรรมกลุ่ม 

ผูส้ังเกต ผูห้าสาเหตุ, เป็นกลาง ผูห้าสาเหตุ, เป็นกลาง 
การสังเกต ปัจจยัเชิงวตัถุวสิัย ปัจจยัเชิงวตัถุวสิัย 
ตวัแปร ตวัแปรตาม: เพ่ือเขา้ใจตวัวฒันธรรม ตวัแปรอิสระ: เพ่ือใหว้ฒันธรรม

ทาํนายผลลพัธ์อ่ืน 
ฐานคติ องคก์ารคือวฒันธรรม องคก์ารมีวฒันธรรม 

ภาษา/
สัญลกัษณ์
Semiotic 

จุดเนน้ การตระหนกัรู้ของแต่ละบุคคล การตระหนกัรู้ของแต่ละบุคคล 

ผูส้ังเกต เขา้ไปอยูใ่นกลุ่ม,ไม่เป็นกลาง เขา้ไปอยูใ่นกลุ่ม,ไม่เป็นกลาง 
การสังเกต เขา้ไปมีส่วนรวมกบักลุ่ม เขา้ไปมีส่วนรวมกบักลุ่ม 
ตวัแปร ตวัแปรตาม: 

เพ่ือเขา้ใจตวัวฒันธรรม 
ตวัแปรอิสระ:เพ่ือใหว้ฒันธรรม
ทาํนายผลอ่ืน 

ฐานคติ องคก์ารคือตวัวฒันธรรม องคก์ารมีวฒันธรรม 
 

แหล่งทีม่า:  Cameron and Ettington, 1988: 256-296. 
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แนวทางการศึกษาวฒันธรรมองคก์ารทั้งสอง มีความเช่ือพ้ืนฐานท่ีแตกต่างกนัคือ แนวทาง
การศึกษาเชิงหนา้ท่ี (Functional Approach)  มีความเช่ือวา่นกัวิจยัสามารถกาํหนดความแตกต่างดา้น
คุณสมบติัของวฒันธรรมองคก์ารได ้ หรือสามารถเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ารไดแ้ละสามารถ
วดัไดใ้นเชิงประจกัษ ์  และวฒันธรรมองคก์ารมีศกัยภาพในการทาํนายประสิทธิผลองคก์ารหรือ
ผลลพัธ์อ่ืนๆได ้   และใชร้ะเบียบวิธีการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณเป็นหลกั ขณะท่ีแนวทางการศึกษา
ภาษาสัญลกัษณ์ (Semiotic Approach)  เช่ือว่าไม่มีส่ิงใดดาํรงอยูใ่นองคก์ารนอกเสียจากวฒันธรรม
องค์การเท่านั้น ทุกคนภายในองค์การก็จะอยู่ท่ามกลางวฒันธรรมองค์การตลอดเวลา  ซ่ึงจะถูก
กล่อมเกลาดว้ยปรากฏการณ์ต่าง ๆ ภายในองคก์าร  และแนวคิดน้ียงัเช่ือว่าวฒันธรรมองคก์าร
สามารถทาํความเขา้ใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ารได ้และใชร้ะเบียบวิธีการศึกษาวิจยัเชิง
คุณภาพเป็นหลกั (Cameron and Quinn, 1999: 132) นอกจากน้ียงัมีการแยกยอ่ยอีก 4 มุมมองคือ 
มุมมองแบบมานุษยวิทยาเชิงหน้าท่ี (Functional, Anthopological Perspective) มีมุมมองว่า
วฒันธรรมเกิดจากพฤติกรรมกลุ่ม ผูค้น้หาวางตวัเป็นกลางโดยสังเกตุการณ์อย่างเป็นวตัถุวิสัย
ตอ้งการเขา้ใจตวัวฒันธรรม และมีฐานคติวา่องคก์ารคือตวัวฒันธรรม  มุมมองแบบมานุษยวิทยาเชิง
สัญลกัษณ์ (Semiotic, Anthopological Perspective) มีมุมมองว่าวฒันธรรมเกิดจากการตระหนกัรู้
ของแต่ละบุคคล ผูค้น้หาเขา้ไปมีส่วนร่วมกบักลุ่ม มีความตอ้งการเขา้ใจวฒันธรรม และมีฐานคติว่า
องคก์ารคือตวัวฒันธรรม  มุมมองแบบสงัคมวิทยาเชิงหนา้ท่ี (Functional, Sociological Perspective) 
มีมุมมองว่าวฒันธรรมเกิดจากพฤติกรรมร่วมของกลุ่ม ผูค้น้หาวางตวัเป็นกลางโดยสังเกตุการณ์
อยา่งเป็นวตัถุวิสัย วฒันธรรมสามารถทาํนายผลลพัธ์อ่ืนได ้และมีฐานคติว่าในองคก์ารมีวฒันธรรม 
มุมมองแบบสังคมวิทยาเชิงสัญลกัษณ์ (Semiotic, Sociological Perspective) มีมุมมองว่าวฒันธรรม
เกิดจากการตระหนกัรู้ของแต่ละบุคคล ผูค้น้หาเขา้ไปมีส่วนร่วมกบักลุ่ม วฒันธรรมสามารถทาํนาย
ผลลพัธ์อ่ืนได ้และมีฐานคติวา่ในองคก์ารมีวฒันธรรม  

   
2.2.2   ความหมายของวฒันธรรมองค์การ  
จากการสํารวจงานเขียนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวฒันธรรมของมานุษยวิทยาพบว่า นัก

มานุษยวิทยาแต่ละท่านไดใ้หค้วามหมายแตกต่างกนัออกไปหลายความหมายซ่ึงข้ึนอยูก่บัจุดยนืของ
นกัวิชาการ  เช่น นกัวิชาการท่ีมีจุดยนืทางปรัชญาของศาสตร์แบบตีความ (Interpretation) จะเห็นว่า
วฒันธรรมมิใช่พฤติกรรมท่ีสังเกตุได ้ วฒันธรรมคือความเป็นจริงท่ีสังคมสร้างข้ึนมา (Socially 
Structure Reality) ผูศึ้กษาจึงเป็นผูตี้ความเพื่อให้เขา้ใจความเป็นจริงดงักล่าวโดยใชอ้ตัวิสัยของ
ตนเอง (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 218) โดยอยูใ่นรูปของระบบความเช่ือ และค่านิยมทางสังคม  
ซ่ึงอยูเ่บ้ืองหลงัพฤติกรรมมนุษย ์ ขณะท่ีบางท่านมีจุดยนืทางปรัชญาของศาสตร์แบบธรรมชาตินิยม 
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(Naturalism) เห็นว่าวฒันธรรมคือความเป็นจริงท่ีดาํรงอยูอ่ยา่งเป็นอิสระจากผูศึ้กษา และสามารถ
รับรู้ วัดได้อย่างเป็นวัตถุวิสัย  เป็นคุณลักษณะท่ีถูกครอบครองโดยองค์การ  ก่อเกิดมาจาก
พฤติกรรมร่วมของกลุ่ม  
 นอกจากน้ีวฒันธรรมยงัมีลกัษณะหลกัท่ีสําคญัท่ีมีผลต่อการนิยามความหมาย 4 
ประการ คือ ความมีเสถียรภาพเชิงโครงสร้าง (Structural Stability) ความลึก (Depth) ความกวา้ง 
(Breadth) และการสร้างแบบแผน (Patterning) 

1) ความมีเสถียรภาพเชิงโครงสร้าง   หมายถึงลกัษณะของวฒันธรรมท่ีมี
ความคงทนและไม่สามารถยกเลิกไดง่้าย วฒันธรรมยงัคงดาํรงอยู่แมส้มาชิกในองค์การจากไป 
วฒันธรรมเป็นส่ิงเปล่ียนแปลงยากเพราะว่าสมาชิกกลุ่มใหคุ้ณค่าแก่เสถียรภาพซ่ึงมอบความหมาย
ในการดาํรงชีวิตและความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกและรวมทั้ งยงัสามารถใช้ทาํนายแบบแผน
ความคิดและพฤติกรรมของสมาชิกภายในกลุ่ม 

2) วฒันธรรมคือส่ิงท่ีลึกท่ีสุด  ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเป็นจิตใตส้ํานึกของกลุ่ม        
ดงันั้นจึงสามารถมองเห็นและจบัตอ้งไดน้อ้ยกวา่ส่วนประกอบอ่ืนของกลุ่มจากมุมมองน้ี ส่ิงท่ีบุคคล
ทัว่ไปเขา้ใจว่าเป็นวฒันธรรม เช่นเร่ืองเล่า พิธีกรรม ประเพณี ท่ีจริงแลว้เป็นเพียงองคป์ระกอบท่ี
ปรากฏออกมาให้เห็นในระดบัพื้นผิวหาใช่เน้ือแท ้(Essence) ของวฒันธรรม และส่ิงใดก็ตามยิ่งมี
ความลึกมากก็ยิ่งมีความมัน่คงมาก หากใชอุ้ปมาเปรียบวฒันธรรมเช่น ตน้ไม ้ส่ิงท่ีแสดงออกมาให้
เราเห็นคือลาํตน้ ก่ิง ใบ ดอก ซ่ึงเปรียบเสมือน ประเพณี พิธีกรรม หรืองส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นวตัถุต่าง ๆ 
ขณะท่ีรากของตน้ไมเ้ปรียบเสมือนเน้ือแทข้องวฒันธรรม ซ่ึงหยัง่รากลึกลงไปเท่าไรก็ยิ่งมากความ
มัน่คงมากข้ึนเท่านั้น 

3) วฒันธรรมคือความกวา้ง เม่ือวฒันธรรมมีการพฒันา จะขยายออกไป
ครอบคลุมหนา้ท่ีทุกส่วนของกลุ่ม วฒันธรรมมีการแทรกซึม แพร่กระจาย และมีอิทธิพลต่อวิธีการ
ปฏิบติังาน วิธีการปรับตวัต่อส่ิงแวดลอ้มและวิธีการบูรณาการภายในกลุ่ม 

4) การสร้างแบบแผน วฒันธรรมจะบูรณาการหรือสร้างแบบแผนจาก
องคป์ระกอบต่างๆไปสู่กระบวนทศัน์ท่ีใหญ่กว่าหรือเป็นภาพรวม (Gestalt) ซ่ึงเช่ือมโยงร้อยรัด
องคป์ระกอบท่ีหลากหลายไวด้ว้ยกนัและอยู่ในระดบัลึก ดว้ยเหตุผลดงักล่าววฒันธรรมจึงมีนัยท่ี
หลอมรวมพิธีกรรม บรรยากาศ ค่านิยม และพฤติกรรมเขา้ดว้ยกนัอยา่งสอดคลอ้งเช่ือมโยงเป็นองคร์วม 
แบบแผนหรือการบูรณาการเช่นน้ีเป็นเน้ือแทข้องส่ิงท่ีเรียกว่าวฒันธรรม แบบแผนเช่นน้ีมีรากฐาน
มาจากความตอ้งการของมนุษยใ์นการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีเหตุผล และมีระเบียบเท่าท่ีจะทาํได ้
ความไร้ระเบียบและไร้เหตุผลทาํให้มนุษยก์งัวล ดงันั้น มนุษยท์ัว่ไปจึงมีแนวโนม้ทาํงานหนกัเพื่อ
ลดความกงัวลโดยการพฒันาทศันะท่ีคงเส้นคงวา และสามารถทาํนายไดเ้ก่ียวกบัการจดัการส่ิงท่ี
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เป็นจริงและแนวทางการสร้างส่ิงท่ีควรจะเป็น ดงันั้น “วฒันธรรมองคก์าร” จึงคลา้ยกบัวฒันธรรม
อ่ืนท่ีไดรั้บการพฒันาจากการต่อสู้ของกลุ่มบุคคลเพ่ือสร้างความหมาย และวิธีการในการจดัการกบั
สรรพส่ิงท่ีพวกเขาเผชิญหนา้อยู ่Schein (2004: 14-15) 
 จากลกัษณะวฒันธรรมอาจกล่าวไดว้่าวฒันธรรมองคก์ารมีลกัษณะท่ีทนต่อความ
เปล่ียนแปลงหรือมีการเปล่ียนแปลงอย่างชา้ ๆ ในคุณลกัษณะท่ีสาํคญั (Endurance)  ไม่สามารถ
สังเกตุเห็นไดช้ัดเจนหรือเป็นส่ิงท่ีแฝงเร้น (Implicit) มีการแทรกซึม และแพร่กระจายเป็นแก่น
ค่านิยม (Core Value) ท่ีมีอิทธิพลต่อสมาชิกในองคก์าร มีการตีความหมายร่วมกนั (Consensual 
Interpretation) เ ก่ียวกับส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนของสมาชิกในองค์การ    และนักวิชาการได้นิยาม
ความหมายโดยเกิดจากการจาํแนกลกัษณะของวฒันธรรมองคก์ารไวด้งัน้ี 

Cameron and Ettington (1988) กล่าวว่า วฒันธรรมองคก์ารเป็น ชุดของค่านิยม 
ความเช่ือ และฐานคติท่ีบ่งบอกถึงคุณลกัษณะขององคก์ารและสมาชิกภายในองคก์าร ท่ีมีความ
ทนทานต่อการเปล่ียนแปลง  

Schien (2004) กล่าวว่า วฒันธรรมองคก์าร หมายถึง แบบแผนของฐานคติพื้นฐาน
ร่วม ซ่ึงได้รับการเรียนรู้จากองค์การในฐานะท่ีเป็นส่ิงท่ีสามารถแก้ปัญหาของการปรับตวัให้
สอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกและการบูรณาการ ส่ิงท่ีอยูภ่ายในองคก์าร เม่ือแบบแผนของฐาน
คติสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งดีจนกระทัง่ไดรั้บการพิจารณาว่ามีความสมเหตุสมผล แบบแผนน้ีจึง
ไดรั้บการถ่ายทอดให้แก่สมาชิกใหม่ขององคก์ารในฐานะท่ีเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้งสาํหรับการรับรู้ 
การคิด และการรู้สึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาเหล่านั้น 

Denison (1990) กล่าวว่า วฒันธรรมองค์การ หมายถึง ค่านิยม ความเช่ือ และ
หลกัการพื้นฐานซ่ึงทาํหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นรากฐานของระบบการจดัการองคก์ารและกลุ่มของการ
ปฏิบติัและพฤติกรรมการจดัการซ่ึงขยายและเสริมแรงหลกัการพื้นฐานเหล่านั้น หลกัการและการ
ปฏิบติัทั้ งหลายดาํรงอยู่ก็เพราะว่ามีความหมายต่อสมาชิกองค์การเป็นภาพตวัแทนยุทธศสตร์
สาํหรับการอยูร่อดขององคก์ารซ่ึงดาํเนินการไดดี้ในอดีตและสมาชิกองคก์ารเช่ือว่าจะดาํเนินการได้
ดีต่อไปในอนาคต 

O’reilly, Chatman and Caldwell (1991) ใหค้วามหมายของวฒันธรรมองคก์ารว่า 
หมายถึง รูปแบบการตระหนกัรู้ร่วมกนัของสมาชิกในสงัคมนั้น ๆ 

จากความหมายท่ีกล่าวแลว้อาจจะสรุปไดว้่า วฒันธรรมองคก์ารคือ ชุดของค่านิยม 
ความเช่ือ ฐานคติ ท่ีมีร่วมกนัและรูปแบบของการปฏิบติัร่วมต่าง ๆ ของสมาชิกในองคก์ารท่ีบ่งบอก
ถึงคุณลกัษณะขององคก์ารและสมาชิกในองคก์าร มีการถ่ายทอดในฐานะท่ีเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้ง
ซ่ึงมีความหมายต่อองคก์ารและมีความทนทานต่อการเปล่ียนแปลง 
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2.2.3  ตัวแบบทีใ่ช้ในการศึกษาวฒันธรรมองค์การ 
2.2.3.1  ตวัแบบวฒันธรรมของ Denison           
Denison (1990) ไดน้าํเสนอทฤษฎีแสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรม

องค์การและประสิทธิผล โดยช้ีให้เห็นว่าการศึกษาวฒันธรรมองค์การของนักวิชาการในอดีตมี
แนวโนม้ละเลยการเช่ือมโยงระหว่างการปฏิบติัของการจดัการกบัรากฐานคติและความเช่ือ หรือ
กล่าวอีกนัยหน่ึงคือไม่ให้ความสําคญัในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์ารและ
ประสิทธิผลนั่นเอง ทั้งท่ีค่านิยมและความเช่ือขององคก์ารก่อให้เกิดกลุ่มของแนวทางปฏิบติัของ
การจดัการ หรือนโยบายและการปฏิบติัเชิงรูปธรรมขององค์การและส่ิงเหล่านั้นส่งผลต่อการมี
หรือไม่มีประสิทธิผลขององคก์าร (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเกต็, 2552: 240) 

วฒันธรรมองคก์ารในทรรศนะของ Denison นั้น จะอา้งถึงค่านิยม ความเช่ือ และ
หลกัการรากฐาน ท่ีทาํหน้าท่ีเสมือนเป็นรากฐานของระบบการจดัการภายในองค์การ ซ่ึงหมาย
รวมถึงชุดของวิธีปฏิบติัทางดา้นการจดัการและชุดของพฤติกรรม ท่ีเป็นแบบแผนและส่งเสริมให้
เกิดหลกัการพื้นฐานดงักล่าว โดยหลกัการพื้นฐานและวิธีปฏิบติัน้ีจะตอ้งมีสภาพคงทนถาวรใน
ระดบัหน่ึง (Endure) เน่ืองจากวา่ ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งมีความหมายต่อสมาชิกภายในองคก์าร (Denison, 
1990: 2) 

โดยในการศึกษาคร้ังนั้น Denison (1990) ไดพ้ยายามตอบคาํถามท่ีสาํคญั 2 คาํถาม
ด้วยกัน โดยมี ประเด็นคาํถามแรกคือ วฒันธรรมองค์การในรูปแบบต่างๆกันนั้นมีผลกระทบ 
(Impact) หรือมีความสัมพนัธ์ (Relationship) ต่อการปฏิบติังาน (Performance) และประสิทธิผล 
(Effectiveness) ขององค์การอย่างไร (ระดับความสัมพนัธ์) และประเด็นคาํถามท่ีสอง คือ 
ประวติัศาสตร์และภูมิหลงัขององคก์าร ท่ีเป็นรากฐานของวฒันธรรมองคก์ารในปัจจุบนั   ตลอดจน
แนวทางการจดัการของผูบ้ริการ และประสิทธิผลองคก์ารของแต่ละองคก์ารนั้นเป็นเช่นไร  ซ่ึง
ประเด็นคาํถามแรกนั้น ใชแ้นวทางการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรม
องคก์ารและประสิทธิผลองคก์าร ส่วนประเด็นคาํถามท่ีสองนั้นใชแ้นวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ
แนวทางเปรียบเทียบ (Comparative Approach) เพ่ือหาหลกัฐานสนบัสนุนการคน้พบของการตอบ
คาํถามแรก  โดยในการศึกษาเชิงคุณภาพนั้ไดท้าํการคดัเลือกองคก์ารจาํนวน 5 องคก์ารจากจาํนวน 
34 องคก์าร เพื่อเป็นตวัแทนในการเปรียบเทียบลกัษณะของวฒันธรรมองคก์ารแต่ละรูปแบบ 
(Denison, 1990: 3) 

  แนวทางดา้นการศึกษาของ Denison นั้นเร่ิมตน้ดว้ยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีอยา่ง
มากมายเพ่ือตั้ งสมมติฐานถึงลักษณะของวฒันธรรมองค์การและแนวโน้มความสัมพนัธ์กับ
ประสิทธิผลองคก์ารซ่ึงสามารถสรุปถึงรูปแบบของวฒันธรรมองคก์ารไดด้งัน้ีคือ วฒันธรรมส่วนร่วม 



  

 

32

(Involvement Culture) วฒันธรรมเอกภาพ (Consistency Culture) วฒันธรรมการปรับตวั (Adaptability 
Culture) และวฒันธรรมพนัธกิจ (Mission Culture) โดยวฒันธรรมองคก์ารแต่ละรูปแบบสามารถ
เกิดข้ึนพร้อม ๆ กนัภายในองคก์ารเดียวกนัได ้เพียงแต่อาจมีระดบัมากนอ้ยต่างกนั ซ่ึงแต่ละรูปแบบ
ของวฒันธรรมเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบหรือมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลองคก์ารทั้งส้ิน (Denison, 
1990: 6-16) 

วฒันธรรมส่วนร่วม (Involvement Culture) มีสมมติฐานมาจากทฤษฎีมนุษย์
สัมพนัธ์ (Human Relations Theory) ซ่ึงมีรากฐานมาจากงานดั้งเดิม เช่นงานของ Argyris (1964) 
งานของ Likert (1961) และงานของ McGregor (1960) เป็นตน้ ซ่ึงงานเหล่าน้ีไดแ้สดงให้เห็นถึง
ความสาํคญัของหลกัการผกูพนั (Principles of Involvement) การมีส่วนร่วม (Participation) และการ
ผนึกกาํลงัหรือการบูรณาการ (Integration) ซ่ึง Denison ไดท้บทวนงานวิจยัหลายช้ินและพบว่า
งานวิจยัเหล่านั้นไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงการมีความสมัพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกบัระดบัประสิทธิผล
องคก์าร (Denison, 1990: 6-8) 

วฒันธรรมเอกภาพ (Consistency Culture) มีสมมติฐานมาจากแนวคิดเร่ืองบูรณา
การเชิงปทสัถาน (Normative Integration) หร่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าการมีความหมายร่วมกนั 
(Shared Meaning) ซ่ึงมีรากฐานมาจากงานของ Seashore (1954) งานของ Moch and Seashore 
(1981)  งานของ Cameron Freeman (1989) และงานของ Georgopoulos (1986) เป็นตน้ซ่ึงงาน
เหล่าน้ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของค่านิยมร่วมกบัประสิทธิผลองคก์าร และ Denison (1990) 
ยงัไดท้บทวนงานวิจยัอีกหลายช้ินและพบวา่งานวิจยัเหล่านั้นไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงการมีความสัมพนัธ์
ระหว่างระดบัการมีเอกภาพในดา้นความเช่ือ (Beliefs) และค่านิยม (Values) กบัระดบัประสิทธิผล
ขององคก์าร (Denison, 1990: 8-11) 

วฒันธรรมการปรับตวั (Adaptability Culture)  มีสมมติฐานมาจากแนวคิดเร่ือง
สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร (External Environment)  ซ่ึงมีรากฐานมาจากงานของ Lawrence 
and  Losrch (1967) งานของ Katz and Kahn (1978) งานของ Pfeffer and Salancik (1978) และงาน
ของ Aldrich (1979) เป็นตน้ ซ่ึงงานเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็น ถึงความสาํคญัในการปรับตวัขององคก์าร
ใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก และเม่ือ Denison (1990) ไดท้บทวนงานวิจยั
อีกหลายช้ินและพบว่างานวิจยัเหล่านั้นไดแ้สดงให้เห็นถึงการมีความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการ
ปรับตวัขององคก์ารกบัระดบัประสิทธิผลขององคก์าร (Denison, 1990: 11-13) 

วฒันธรรมพนัธกิจ (Mission Culture) มีสมมติฐานมาจากแนวคิดเร่ืองเป้าหมาย
ทิศทาง (Goal-Directed) และการท่ีสมาชิกส่วนใหญ่ (ในองคก์าร) มีสาํนึกร่วมในเป้าหมายระยะยาว 
(Shared Sense of the Borad Long-term Goals) ซ่ึงมีรากฐานมาจากงานของ Locke (1968) งานของ 
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Weick (1979) งานของ Davis (1987) และงานของ Torbert (1987) ซ่ึงงานดงักล่าว ทาํให ้Denison, 
1990: 13-14) ไดต้ั้งสมมติฐานวา่มีความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัพนัธกิจกบัระดบัประสิทธิผลองคก์าร  

ดว้ยเหตุน้ีตวัแบบของ Denison (1990) จึงเนน้ประเด็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างการท่ีองคก์ารพยายามบรรลุผลในการบูรณาการภายในองคก์ารกบัการปรับตวัเพื่อรับมือ
การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มภายนอกยกตวัอยา่ง เช่น  องคก์ารท่ีเนน้ดา้นการตลาดและเนน้การ
ปรับตวัตามโอกาสท่ีเกิด  จากสภาพแวดลอ้มภายนอก  มกัมีแนวโนม้ท่ีจะมีปัญหาในการบูรณาการ
องค์ประกอบภายในเป็นอย่างดี ก็จะมีแนวโน้มท่ีประสบปัญหาในการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบั
ส่ิงแวดล้อมภายนอก  องค์การท่ีใช้วิสัยทัศน์จากเบ้ืองบนจะมีแนวโน้มประสบปัญหาในการ
เสริมสร้างอาํนาจแก่บุคลากรและพลวตัความตอ้งการของระดบัล่างในการปฏิวติัวิสัยทศัน์นั้น  ใน
ขณะเดียวกนัองค์การท่ีมีส่วนร่วมอย่างเขม้แข็งมีแนวโน้มประสบความยากลาํบากในการสร้าง
ทิศทางใหเ้ป็นเอกภาพ  องคก์ารท่ีมีประสิทธิผลคือองคก์ารท่ีมีความสามารถในการแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้โดยไม่ใชว้ิธีการง่าย ๆ ในการเลือกทาํบางอย่างและไม่ทาํบางอย่าง  แก่นแนวความคิดของ
ตวัแบบคือความเช่ือพื้นฐานและฐานคติระดบัพื้นฐานท่ีอยูใ่นระดบัลึกของวฒันธรรมองคก์ารซ่ึงมี
ลกัษณะเฉพาะในแต่ละองค์การ  และมีความยากในการวดั และยากในการสร้างเป็นกฎสากล  
วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการทาํความเขา้ใจวฒันธรรมในระดบัลึกเช่นน้ีไดคื้อการวิจยัเชิงคุณภาพ  กระนั้น
ก็ตามนักวิชาการสามารถทาํความเขา้ใจวฒันธรรมเหล่าน้ีจากพฤติกรรมและการกระทาํท่ีเกิดข้ึน   
(พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเกต็, 2552: 240) 

 
ตารางที ่2.6  แสดงประเภทวฒันธรรมองคก์ารของ Denison ในปี 1990 
 

 
แหล่งทีม่า:  Denison, 1990: 15. 

 
ต่อมา Denison and Neale (1995)ไดข้ยายตวัแบบเดิมออกไป และไดมี้การพฒันา

ตวัแบบท่ีมีรายละเอียดเพิ่มมากข้ึน โดย Denison, Cho and Yong (2000) โดยตวัแบบน้ีไดเ้พิ่มมิติย่อย     
3 ดา้นในแต่ละคุณลกัษณะ ทาํใหร้วมทั้งหมดเป็น 12 มิติ  (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเกต็, 2552: 240) 

External Adaptability Mission 
Internal Involvement Consistency 
 Change and Flexibility Stability and Direction 
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ภาพที ่2.4  แสดงประเภทวฒันธรรมองคก์ารของ Denison, Cho and Young 
แหล่งทีม่า:  Denison, Haaland and Goelzer, 2003: 209. 
 

จากภาพสามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี  
วฒันธรรมส่วนร่วม (Involvement Culture) เป็นวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะท่ีองคก์าร

มุ่งเสริมสร้างพลงัอาํนาจในการบริการให้แก่บุคลากรในทุกระดบั  บุคลากรสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  มีการใชโ้ครงสร้างไม่เป็นทางการควบคุมการ
ปฏิบติังานมากกว่าใช้โครงสร้างท่ีเป็นทางการ  การทาํงานเป็นทีม  ซ่ึงเน้นการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกเป็นแบบแผนหลกัท่ีองค์การใช้ในการขบัเคล่ือนงาน  และมีการพฒันาสมรรถภาพของ
บุคลากรอย่างต่อเน่ือง  องคป์ระกอบหลกัของวฒันธรรมส่วนร่วมไดแ้ก่  การท่ีองคก์ารสนบัสนุน
เสริมสร้างอาํนาจ (Empowerment) แก่บุคลากรเนน้การทาํงานเป็นทีม (Team Orientation) และมี
การพฒันาสมรรถภาพบุคลากร (Capability Development) ในทุกระดบั 

การเสริมสร้างอาํนาจ หมายถึง การท่ีองคก์ารกระจายอาํนาจในการตดัสินใจและ
การทาํงานแก่บุคลากรให้มีการบริการจดัการดว้ยตนเอง มีการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารในการทาํงาน
อย่างกวา้งขวาง ผูบ้ริหารและบุคลกรมีความผกูพนักบังานและรู้สึกว่าพวกเขาเป็นเจา้ขององคก์าร 
บุคลากรทุกระดบัมีความเช่ือว่าตนเองมีส่วนต่อการตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลต่องานของพวกเขา และ
มีการวางแผนองคก์ารโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
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การทาํงานเป็นทีม หมายถึง การท่ีองคก์ารสนับสนุนให้มีการร่วมมือกนัทาํงาน
ระหว่างสายงานท่ีต่างกนั  บุคลกรทาํงานเสมือนเป็นส่วนหน่ึงของทีม  มีการใชที้มงานเป็นกลไกล
ในการปฏิบติังานมากกว่าการสั่งการตามสายการบงัคบับญัชา  รวมทั้งมีการจดัระบบงานเพ่ือให้
บุคลากรสามารถมองเห็นความเช่ือมโยงระหวา่งงานท่ีตนเองทาํกบัเป้าประสงคข์ององคก์าร 

การพฒันาสมรรถภาพของบุคลากรในทุกระดบั หมายถึง การมอบหมายอาํนาจ
หน้าท่ีเพื่อให้บุคลากรสามารถดาํเนินการไดด้ว้ยตนเอง  มีการปรับปรุงสมรรถภาพของบุคลากร
อยา่งต่อเน่ือง  มีการลงทุนเพื่อสร้างทกัษะในการปฏิบติังานแก่บุคลากร  สมรรถภาพของบุคลากร
ไดรั้บการมองว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าขององคก์ารหรือทาํให้องคก์ารมีความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั 

วฒันธรรมเอกภาพ (Consistency Culture) เป็นวฒันธรรมท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการ
มีวฒันธรรมท่ีเขม้แข็ง  ซ่ึงมีความคงเส้นคงวาสูง  มีการประสานงานท่ีดี  และมีบูรณาการท่ีดี
พฤติกรรมมีรากฐานจากกลุ่มของค่านิยมแกนกลาง  ผูน้าํและผูต้ามมีทกัษะในการสร้างบรรลุถึง
ขอ้ตกลง  แมว้่าจะมีทศันะท่ีแตกต่างกัน  ความคงเส้นคงวาเป็นแหล่งพลงัท่ีมีพลงัในการสร้าง
เสถียรภาพและการบูรณาการภายในซ่ึงเป็นผลมาจากการมีแบบแผนทางจิตร่วมกนัและมีระดบัของ
การยอมรับสูง   องคป์ระกอบหลกัวฒันธรรมเอกภาพคือค่านิยมแกนกลาง (Core Values) การตกลง
ร่วม (Agreement) ความร่วมมือและการบูรณาการ (Coordination and Integration) 

ค่านิยมแกนกลาง แสดงออกมาโดยการท่ีผูบ้ริหารปฏิบติัในส่ิงท่ีตนเองสอนหรือ
บอกผูอ่ื้นมีกลุ่มค่านิยมท่ีมีความชัดเจนและคงเส้นคงวาท่ีใช้เป็นแนวทางปฏิบติั  หากบุคลากร
ละเมิดหรือละเลยค่านิยมแกนกลางจะได้รับการมองว่าเป็นการสร้างปัญหาแก่องค์การ  และมี
จรรยาบรรณท่ีเป็นแนวทางสาํหรับการปฏิบติัแก่บุคลากรอยา่งชดัเจนวา่ส่ิงใดผดิถูก 

การตกลงร่วม แสดงออกโดยการท่ีบุคลากรสามารถบรรลุขอ้ตกลงร่วมกนัไดง่้าย
เม่ือมีความเห็นแตกต่างกนั  แมป้ระเด็นนั้นจะเป็นประเด็นปัญหามากเพียงใดก็ตาม บุคลากรใน
องคก์ารสามารถร่วมกนักาํหนดขอ้ตกลงท่ีชดัเจนว่าแนวทางการปฏิบติัใดท่ีถูกตอ้งพึงกระทาํ และ
แนวทางใดเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่พึงกระทาํ 

ความร่วมมือและการประสานบูรณาการ  แสดงออกโดยท่ีองค์การมีวิธีการ
ปฏิบติังานท่ีคงเสน้คงวาและสามารถทาํนายได ้ บุคลากรจากฝ่ายหรือสายงานท่ีแตกต่างกนัมีทศันะ
หรือมุมมองต่อประเด็นการทาํงานเหมือนกนั มีความง่ายในการประสานงานเพื่อดาํเนินโครงการ
ระหวา่งฝ่ายต่างๆและมีการเช่ือมโยงเป้าหมายในระดบัต่าง ๆ เป็นอยา่งดี 

วฒันธรรมการปรับตวั (Adaptability Culture) จากการท่ีองคก์ารตอ้งเผชิญหนา้กบั
ส่ิงแวดลอ้มภายนอก  ดงันั้นการปรับตวัขององค์การเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ
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ส่ิงแวดล้อมภายนอกจึงเป็นส่ิงท่ียากจะหลีกเล่ียงได้  การปรับตัวขององค์การถูกผลักดันจาก
ผูรั้บบริการ  การเส่ียงและการเรียนรู้จากความผิดพลาด  และมีความสามารถประสบการณ์ในการ
สร้างสรรคก์ารเปล่ียนแปลง  องคก์ารมีการเปล่ียนแปลงระบบอย่างต่อเน่ืองเพื่อเป็นการปรับปรุง
ความสามารถโดยรวมในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ  องค์ประกอบหลกัของ
วฒันธรรมน้ีไดแ้ก่  การสร้างการเปล่ียนแปลง (Creating Change) การเนน้ผูรั้บบริการ (Customer 
Focus) และการเรียนรู้ขององคก์าร (Organization Learning) 

การสร้างการเปล่ียนแปลง มีลกัษณะสาํคญัคือ  การมีวิธีการทาํงานท่ียืดหยุ่นและ
ง่ายต่อการเปล่ียนแปลง  มีการตอบสนองต่อการเปล่ียนเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม มีการนํา
วิธีการทาํงานท่ีใหม่มาใชห้รือมีการปรับปรุงวิธีการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง  ฝ่ายต่างๆใหค้วามร่วมมือ
ในการเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งดี 

การเนน้ผูรั้บบริการ  มีลกัษณะสาํคญัคือ  มีการนาํขอ้เสนอแนะขอ้ผูรั้บบริการมา
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจปรับปรุงการทาํงาน  บุคลากรมีความเขา้ใจลึกซ้ึงเก่ียวกบัความตอ้งการ
และความจาํเป็นของผูรั้บบริการ  รวมทั้งมีการสนบัสนุนใหบุ้คลากรติดต่อกบัผูรั้บบริการโดยตรง 

การเรียนรู้ขององคก์าร  มีลกัษณะสาํคญัคือ มีการสนบัสนุนให้รางวลัแก่ผูท่ี้สร้าง
นวตักรรมและกลา้เส่ียงในการนาํวิธีการใหม่ ๆ มาใช ้ ให้ความสาํคญักบัการสรุปบทเรียนในการ
ทาํงานเพ่ือสร้างการเรียนรู้  และแต่ละฝ่ายต่างทราบวา่ฝ่ายอ่ืนทาํอะไรบา้ง 

วฒันธรรมพนัธกิจ (Mission Culture) เป็นวฒันธรรมท่ีองคก์ารมีสาํนึกชดัเจน
เก่ียวกบัเป้าประสงคแ์ละทิศทางซ่ึงนาํไปสู่การกาํหนดเป็นเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และยทุธศาสตร์ 
รวมทั้งการแสดงวิสัยทศัน์ท่ีองคก์ารตอ้งเป็นในอนาคต เม่ือพนัธกิจขององคก์ารเปล่ียนแปลงจะส่ง
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในด้านอ่ืน ๆ ของวัฒนธรรมองค์การด้วย องค์ประกอบของ
วฒันธรรมพนัธกิจไดแ้ก่ ทิศทางยุทธศาสตร์และความมุ่งมัน่ (Strategic Direction and Intent) 
เป้าหมายและวตัถุประสงค ์(Goal and Objectives) และวิสยัทศัน์ (Vision) 

ทิศทางยุทธศาสตร์และความมุ่งมั่น  มีลักษณะสําคัญคือ  การท่ีองค์การมี
เป้าประสงคแ์ละทิศทางระยะยาว  พนัธกิจมีความชดัเจนและบุคลากรเขา้ใจความหมายตรงกนัและ
ใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการปฏิบติั รวมทั้งมียทุธศาสตร์ท่ีชดัเจนซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าประสงค ์

เป้าหมายและวตัถุประสงค ์ มีลกัษณะท่ีสาํคญัคือ  องคก์ารมีการตกลงร่วมกนัใน
การกาํหนดเป้าหมาย  ผูก้าํหนดเป้าหมายท่ีมีความทา้ทายและสามารถเป็นจริงได ้มีการกาํหนด
ตวัช้ีวดัวตัถุประสงคอ์ย่างชดัเจน  และมีการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด รวมทั้ง
บุคลากรมีความเขา้ใจวา่มีส่ิงใดท่ีควรตอ้งดาํเนินการเพื่อสร้างความสาํเร็จในระยะยาว 
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วิสยัทศัน์ มีลกัษณะท่ีสาํคญัคือ  องคก์ารมีการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า
องคก์ารควรเป็นอย่างไรในอนาคต  ผูน้าํท่ีมีทศันะยาวไกล วิสัยทศัน์ขององค์การสามารถสร้าง
ความกระตือรือร้นและแรงจูงใจแก่บุคลากร  รวมทั้งองคก์ารสามารถปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย
ระยะสั้นโดยท่ีไม่ทาํลายเป้าหมายระยะยาว (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเกต็, 2552: 243) 

2.2.3.2  ตวัแบบวฒันธรรมของ Cameron and Quinn 
ตวัแบบการแข่งขนัของค่านิยม (The Competing Values Model) นาํเสนอโดย 

Cameron and Quinn (1999: 28-54) ซ่ึงนกัวิชาการทั้งสองไดอ้ธิบายจุดแขง็ของตวัแบบการแข่งขนั
ของค่านิยมท่ีเหนือกวา่ตวัแบบการศึกษาวฒันธรรมองคก์ารตวัแบบอ่ืน ๆ ส่ีประการคือ 

1) เป็นตัวแบบท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง  โดยประกอบด้วยมิติ
วฒันธรรม 

2) หลกัท่ีไดรั้บการพิสูจน์ในทางวิชาการแลว้ว่ามีผลต่อความสาํเร็จของ
องคก์าร 

3) เป็นตัวแบบท่ีใช้เวลาในการวินิจฉัยและสร้างยุทธศาสตร์การ
เปล่ียนแปลงโดย 

4) ใชเ้วลาไม่นานจนเกินไป 
5) เป็นตวัแบบท่ีทีมงานในองคก์ารเองสามารถประยกุตใ์นการใชไ้ดอ้ยา่ง 
6) ต่อเน่ืองเน่ืองหากมีความเข้าใจวิธีการ  โดยไม่จําเป็นต้องพึ่ งพา

ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก 
7) เป็นตวัแบบท่ีมีความเท่ียงตรง (Valid) ซ่ึงผา่นการทดสอบจากขอ้มูล

เชิงประจกัษเ์ป็นจาํนวนมาก 
Cameron and Quinn (1999) อธิบายว่าตวัแบบน้ีมีรากฐานจากคาํถามท่ีว่า 

ประสิทธิผลขององคก์ารคืออะไรและมีเกณฑห์ลกัอะไรท่ีระบุไดว้่าองคก์ารมีประสิทธิผลหรือไม่มี 
จากการศึกษาของนกัวิชาการดา้นองคก์ารหลายท่านพบวา่การมองประสิทธิผลขององคก์ารสามารถ
จาํแนกออกไดเ้ป็น 2 มิติท่ีมีลกัษณะในเชิงการแข่งขนัซ่ึงกนัและกนั  
  มิติแรกเป็นการแข่งขนัระหวา่งการเนน้ความยดืหยุน่  การจดัการตนเองและพลวตั
กบัความมีเสถียรภาพ  ความเป็นระเบียบและการควบคุม  ดงันั้น  บางองคก์ารจะถูกมองว่าบรรลุ
ประสิทธิผล  หากสามารถรับมือการเปล่ียนแปลง  มีการปรับตวัและมีการปฏิบติังานยืดหยุ่นเชิง
อินทรีย ์ ขณะท่ีบางองคก์ารจะถูกมองว่ามีประสิทธิผลหากมีความเสถียรภาพ  สามารถทาํนายได้
และปฏิบติังานเป็นระบบเชิงกลไก 

สาํหรับมิติท่ีสองเป็นการแข่งขนัระหว่างการเน้นภายในองคก์าร  การบูรณาการ
และความเป็นเอกภาพกบัการเน้นภายนอกองคก์าร  ความแตกต่างหลากหลาย  และการแข่งขนั  
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ภายใตเ้กณฑ์ในมิติน้ี  บางองค์การจะถูกมองว่าประสบความสําเร็จ  หากภายในมีความสามคัคี
สมานฉันท์  ขณะท่ีบางองค์การถูกมองว่าประสบความสําเร็จจากการท่ีมีความสามารถในการ
แข่งขนักบัองคก์ารภายนอก 

เม่ือนาํมิติทั้งสองมารวมกนัก็จะกลายเป็นส่ีมุม  แต่ละมุมจะระบุกลุ่มตวัช้ีวดัของ
ความสาํเร็จแตกต่างกนั  และสามารถจาํแนกเป็นวฒันธรรมองคก์าร 4 ประเภท คือ 1) วฒันธรรม
สายบงัคบับญัชา (The Hierarchy Culture) เป็นการเนน้ภายในและการบูรณาการกบั การควบคุม
และเสถียรภาพ 2) วฒันธรรมการตลาด (The Market Culture) เป็นการเนน้ภายนอกและความแตกต่าง 
กบัการควบคุมและเสถียรภาพ 3)  วฒันธรรมสัมพนัธ์เก้ือกลู (The Clan Culture) เป็นการเนน้ภายใน
และการบูรณาการ กบั การจดัการตนเองและความยดืหยุน่ และ 4)  วฒันธรรมการปรับเปล่ียน (The 
Adhocracy Culture) เป็นการเนน้ภายนอกและความแตกต่างกบัการจดัการตนเองและความยดืหยุน่ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที ่2.5  แสดงตวัแบบการแข่งขนัค่านิยม 
แหล่งทีม่า:  Cameron and Quinn, 1999. 

 
สาระสาํคญัของตวัแบบวฒันธรรมการแข่งขนัของค่านิยม 
สาํหรับลกัษณะของวฒันธรรมองคก์ารในแต่ละประเภทนั้น Cameron and Quinn 

(1999) เสนอตวัแปรหลกั  6 ตวัเพื่อใชใ้นการจาํแนกประเภทของวฒันธรรม  ประกอบดว้ย  1) ลกัษณะ
โดดเด่นขององคก์าร (Dominant Characteristic) 2) ภาวะผูน้าํในองคก์าร (Organizational Leadership)  
3) การจดัการบุคลากร  (Management of Employees) 4) ส่ิงยึดโยงองคก์าร (Organization Glue)    

เนน้ภายในและ 
การบูรณาการ 

การจดัการตนเองและความยดืหยุน่ 
 

การควบคุมและเสถียรภาพ 

วฒันธรรมการปรับเปล่ียน 
 

วฒันธรรมสัมพนัธ์เก้ือกลู 
 

เนน้ภายนอกและ 
ความแตกต่าง 
 วฒันธรรมลาํดบัชั้น 

 
วฒันธรรมการตลาด 
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5) จุดเนน้ของยทุธศาสตร์ (Strategic Emphases) และ 6) เกณฑท่ี์ใชว้ดัความสาํเร็จ (Criteria of 
Success) ซ่ึงในแต่ละวฒันธรรมมีลกัษณะของตวัแปรในแต่ละตวัแปรแตกต่างกนัดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

1)  วฒันธรรมสายบงัคบับญัชา แนวคิดสายบงัคบับญัชาในการทาํงาน
ภายในองคก์ารยคุใหม่ตั้งอยูบ่นรากฐานงานของ Weber (1947) ซ่ึงศึกษาองคก์ารราชการในยโุรป
ระหว่างทศวรรษ 1800 ความทา้ทายขององคก์ารในยุคซ่ึงเป็นช่วงท่ีเร่ิมตน้ปฏิวติัอุตสาหกรรมคือ
การผลิตสินคา้และบริการอยา่งมีประสิทธิภาพใหก้บัสังคม Weber (1947) เสนอลกัษณะสาํคญัของ
องคก์ารสมยัใหม่หรือท่ีเรียกว่าองคก์ารราชการ (Bureaucracy) 7 ประการ คือ 1) การมีกฎระเบียบ  
2) ความเฉพาะเจาะจงของงาน 3) ระบบคุณธรรม 4) ลาํดบัชั้นการบงัคบับญัชา 5) การแยกทรัพยสิ์น
องคก์ารกบัส่วนตวั 6) ความไม่ลาํเอียง และ7) ความรับผดิชอบต่อผลงานและสังคม ลกัษณะเหล่าน้ี
สะทอ้นเป้าประสงคใ์นเร่ืองประสิทธิภาพ หลงัจากนั้นมีการนาํแนวคิดน้ีไปประยุกตใ์ชก้นัอย่าง
กวา้งขวางในช่วงก่อนทศวรรษท่ี 1960 ตวัแบบของ Weber (1977) ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นตวัแบบ
ในอุดมคติ เพราะนาํไปสู่ความมีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ ความคงเส้นคงวาของผลผลิตและบริการ 
ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มองคก์ารท่ีค่อนขา้งมัน่คง งานและหนา้ท่ีสามารถประสานและบูรณาการ ผลผลิต
และบริการมีมาตรฐาน เจา้หนา้ท่ีและงานอยูภ่ายใตก้ารควบคุม กุญแจแห่งความสาํเร็จขององคก์าร
ลกัษณะน้ีคือ ความชดัเจนในการตดัสินใจตามอาํนาจหนา้ท่ี การมีระเบียบและกระบวนการทาํงาน
ท่ีเป็นมาตรฐาน มีการควบคุมและความรับผดิชอบต่อผลงานและสังคม  

ลกัษณะของวฒันธรรมสายบงัคบับญัชา การมีโครงสร้างการทาํงานท่ีเป็น
ทางการสูง มีการกาํหนดกระบวนการของงานให้เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัอยา่งชดัเจน ผูน้าํท่ีมีประสิทธิผล
เป็นผูมี้ทกัษะในการจดัการและการประสานงานท่ีดี การดูแลองคก์ารไม่ใหเ้กิดปัญหาและดาํเนินไป
ไดอ้ย่างราบร่ืนคือส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด ส่ิงท่ีเช่ือมโยงองคก์ารเขา้ดว้ยกนัคือกฎระเบียบและนโยบายท่ี
เป็นทางการยทุธศาสตร์ขององคก์ารเนน้ความมีเสถียรภาพและการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปด้วยความราบร่ืน ความสําเร็จขององค์การคือการทาํงานท่ีเช่ือถือได้ การปฏิบัติตาม
กาํหนดเวลาและการมีตน้ทุนตํ่า และการจดัการของบุคลากรเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการจา้งงานท่ีมัน่คง
และสามารถทาํนายได ้(Cameron and Quinn, 1999: 33) 

2)  วฒันธรรมการตลาด วฒันธรรมการตลาดเกิดข้ึนในปลายทศวรรษท่ี 
1960 เน่ืองจากองคก์ารเผชิญหนา้กบัการแข่งขนัสูง วฒันธรรมน้ีมุ่งภายนอกมากกวา่ภายใน เนน้การ
ดาํเนินการกบัพนัธมิตรภายนอก เช่นหากเป็นองคก์ารธุรกิจ จะเนน้ผูจ้ดัส่งสินคา้และวตัถุดิบ ลูกคา้ 
คู่สัญญาสหภาพ และกลุ่มอ่ืนๆ ส่วนองคก์ารภาครัฐหากมีวฒันธรรมเช่นน้ีจะเน้นประชาชนเป็น
ศูนยก์ลางและการทาํงานร่วมกบัพนัธมิตรต่างๆในองคก์ารภาคเอกชน ภาคประชาชน หรือองคก์าร
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ระหว่างประเทศ ประสิทธิผล ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ การรักษาตลาดและกลุ่มเป้าหมายคือ
วตัถุประสงคห์ลกัขององคก์ารท่ีมีวฒันธรรมน้ี และค่านิยมหลกัแกนกลางคือความสามารถในการ
แข่งขนัและผลิตภาพ  

ฐานคติท่ีสําคัญของวัฒนธรรมการตลาด คือ การเช่ือว่าส่ิงแวดล้อม
ภายนอกมีความสับสนและผูรั้บบริการมีความต้องการและค่านิยมท่ีหลากหลาย องค์การจึง
จาํเป็นตอ้งแข่งขนัเพื่อรักษาตาํแหน่งของตนเองในตลาด งานหลกัดา้นการจดัการ คือ การเพิ่มผลิต
ภาพ ผลลพัธ์ และความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  

ลกัษณะหลกัของวฒันธรรมการตลาด คือ องคก์ารเป็นองคก์ารท่ีมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิและมุ่งมัน่ในการทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จ บุคลากรมีการแข่งขนัและเนน้เป้าหมาย
ของงาน ผูน้าํมีลกัษณะเป็นผูข้บัเคล่ือนผลกัดนัใหมี้ผลงานท่ีเขม้ขน้ เป็นผูผ้ลิตและชอบการแข่งขนั 
เป็นผูท่ี้เน้นมาตรฐานของงานสูงและเรียกร้องการทุ่มเทในการทาํงานจากลูกน้อง ส่ิงท่ีเช่ือมโยง
องคก์ารเขา้ดว้ยกนัคือการเนน้ชยัชนะในการแข่งขนั ความมีช่ือเสียงและความสาํเร็จเป็นส่ิงสาํคญั
ท่ีสุด ยทุธศาสตร์ระยะยาวเนน้การแข่งขนัและการบรรลุเป้าประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีสามารถวดัได้
อยา่งเป็นรูปธรรม ความสาํเร็จขององคก์ารนิยามโดยการมีส่วนแบ่งการตลาดและการแทรกซึมเขา้
ไปในตลาด การแข่งขนัดา้นราคาและการเป็นผูน้าํดา้นการตลาดคือส่ิงท่ีสาํคญั ท่วงทาํนองในการ
จดัการบุคลากรคือการขบัเคล่ือนอยา่งหนกัหน่วงของการแข่งขนั (Cameron and Quinn, 1999: 35) 

3)  วฒันธรรมสมัพนัธ์เก้ือกลู: วฒันธรรมสมัพนัธ์เก้ือกลูเป็นวฒันธรรมท่ี
บรรยากาศภายในองค์การมีลกัษณะคลา้ยกบัความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวขยาย ซ่ึงไดม้าจาก
การศึกษาองคก์ารในประเทศญ่ีปุ่นช่วงปลายทศวรรษท่ี 1960 และตน้ทศวรรษ 1970 ค่านิยมร่วม
และเป้าประสงค ์ความสามคัคี การมีส่วนร่วม และความรู้สึกความเป็นพวกเรา (A Sense of We-
ness) ดาํรงอยู่ในองคก์ารท่ีมีวฒันธรรมมุ่งสัมพนัธ์เก้ือกูล ดงันั้นองคก์ารลกัษณะน้ีจึงคลา้ยกบั
ครอบครัวขยายมากกวา่หน่วยทางธุรกิจ ลกัษณะทัว่ไปขององคก์ารท่ีมีวฒันธรรมมุ่งสัมพนัธ์เก้ือกลู
คือ การทาํงานเป็นทีม การมีแผนงานการมีส่วนร่วมใหก้บับุคลากร ความผกูพนัร่วมมือของบุคลากร 
ลกัษณะเหล่าน้ีเห็นไดจ้ากการมีทีมจดัการตนเองซ่ึงไดรั้บรางวลัหรือถูกลงโทษบนพ้ืนฐานของ
ความสําเร็จหรือความลม้เหลวของทีม การมีวงจรคุณภาพซ่ึงสนับสนุนผูป้ฏิบติังานให้เสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงการทาํงานของเขาและขององคก์าร และการสร้างบรรยากาศการกระจาย
อาํนาจใหก้บับุคลากร  

 ฐานคติของวฒันธรรมสัมพนัธ์เก้ือกูล คือ ส่ิงแวดลอ้มองคก์ารจะไดรั้บ
การจดัการอยา่งดีท่ีสุดโดยการทาํงานเป็นทีมและมีการพฒันาบุคลากร ผูรั้บบริการไดรั้บการยึดถือ
วา่เป็นหุน้ส่วนขององคก์าร องคก์ารคือแหล่งท่ีพฒันาส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานของมนุษย ์งานหลกั
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ของการจดัการคือการมอบอาํนาจให้บุคลากรและเอ้ืออาํนวยให้พวกเขามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
และแกปั้ญหา ซ่ึงทาํใหบุ้คลากรมีความผกูพนัและมีความจงรักภกัดีต่อองคก์าร 

 ลกัษณะของวฒันธรรมแบบมุ่งสัมพนัธ์เก้ือกูลนั้น องคก์ารถูกรับรู้จาก
สมาชิกว่าเป็นเสมือนครอบครัวขยาย สมาชิกช่วยเหลือเก้ือกูลกนัฉนัทมิ์ตร ผูน้าํจะเป็นผูดู้แล สอน
งาน เอาใจใส่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั้งเร่ืองงานและส่วนตวั องคก์ารถูกเช่ือมโยงดว้ยจารีตประเพณีและ
ความจงรักภกัดีต่อกนัของสมาชิก ความผกูพนัต่อองคก์ารมีสูง องคก์ารเนน้ประโยชน์ระยะยาวของ
การพฒันาบุคลากร ขวญักาํลงัใจและความสามคัคีเป็นส่ิงสาํคญัขององคก์าร และความสาํเร็จของ
องค์การคือบรรยากาศการทาํงานภายในท่ีดี และการตระหนักถึงสวสัดิการและสวสัดิภาพของ
สมาชิก องคก์ารจะใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษกบัการทาํงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมและความเป็นเอก 
(Cameron and Quinn, 1999: 36) 

4)  วฒันธรรมการปรับเปล่ียน เม่ือโลกเปล่ียนจากยุคอุตสาหกรรมไปสู่
โลกยคุขอ้มูลข่าวสารในศตวรรษท่ี 21 ลกัษณะวฒันธรรมการปรับเปล่ียนก็เกิดข้ึน เพ่ือตอบสนอง
สภาพแวดลอ้มท่ีมีความซับซ้อนและมีพลวตัสูง ฐานคติของวฒันธรรมประเภทน้ี คือ นวตักรรม
หรือความคิดริเร่ิมสร้างสรรคน์าํไปสู่ความสาํเร็จ องคก์ารเป็นอาณาบริเวณของการพฒันาผลิตภณัฑ์
และบริการใหม่ๆและเตรียมพร้อมสําหรับอนาคต งานหลักของการจัดการคือส่งเสริมภาวะ
ผูป้ระกอบการ ความคิดสร้างสรรคแ์ละกิจกรรมท่ีทาํใหอ้งคก์ารเป็นผูน้าํดา้นการแข่งขนั และเช่ือว่า
การปรับเปล่ียนและการสร้างนวตักรรมนาํไปสู่การไดม้าซ่ึงทรัพยากรใหม่ ๆ และการมีกาํไร  

ลกัษณะวฒันธรรมประเภทน้ีอยูบ่นรากฐานของการมีหน่วยงานท่ีมีความ
เช่ียวชาญและการเปล่ียนแปลงสูง บุคลากรมีแนวโน้มทาํงานในลักษณะงานเฉพาะกิจในรูป
คณะกรรมการ เม่ืองานบรรลุเป้าหมายกย็กเลิกคณะกรรมการนั้นไป และจดัตั้งคณะกรรมใหม่อ่ืน ๆ 
ข้ึนมาเพื่อทาํงานใหม่วฒันธรรมน้ีจึงถูกเปรียบเปรยว่า “เป็นเต๊นทม์ากกว่าเป็นปราสาท” ภายใต้
วฒันธรรมน้ีการรวมศูนยอ์าํนาจการตดัสินใจมีน้อยหรือแทบไม่มี อาํนาจจะกระจายไหลไปสู่ผู ้
ปฏิบติัและทีมงาน ข้ึนอยู่กบัว่าขณะน้ีใครเป็นผูจ้ดัการปัญหาอะไร ผูน้าํเน้นการกลา้เส่ียงในการ
ตดัสินใจ และการคาดการณ์อนาคต ส่ิงท่ีเช่ือมโยงองคก์ารเขา้ดว้ยกนัคือพนัธะในการทดลองและ
การสร้างนวตักรรมหรือการเป็นผูน้าํระดบัแนวหนา้ ยทุธศาสตร์ระยะยาวขององคก์ารคือการเติบโต
และการแสวงหาทรัพยากรใหม่ ความสาํเร็จขององคก์ารคือการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างมีลกัณะ
เฉพาะหรือบริการใหม่ ๆ และการสนบัสนุนความคิดสร้างสรรคแ์ละอิสระภาพของบุคลากร  

วฒันธรรมองคก์ารในทศันะของ Cameron and Quinn (1999) ในตวัแบบ
น้ี จะมีความหมายว่าเป็นชุดของค่านิยม ความเช่ือ และฐานคติ ท่ีบ่งบอกถึงคุณลกัษณะขององคก์าร
และสมาชิกภายในองคก์าร ท่ีมีความทนทานต่อการเปล่ียนแปลง 
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2.2.3.3  ตวัแบบวฒันธรรมองคก์ารของ Schien 
Schein (2010) ไดน้าํเสนอวา่วฒันธรรมองคก์ารนั้นจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัเป็น 

ระดบั  ซ่ึงแยกตามระดบัของปรากฏการณ์ทางวฒันธรรม คือ ตั้งแต่ระดบัท่ีเด่นชดั ท่ีสังเกตุได ้เป็น
รูปธรรม (Visible) กบัส่ิงท่ีเป็นนามธรรมของวฒันธรรม โดยไดจ้าํแนกวฒันธรรมออกเป็น สาม
ระดบัดงัน้ี คือ  

ระดบัแรก (Artifacts)   เป็นระดบัท่ีสามารถมองเห็นได ้และรับรู้และสัมผสัไดถึ้ง
โครงสร้างและกระบวนการ เป็นรูปธรรมสงัเกตุเห็นไดง่้าย แต่ยากต่อการแปลความหมาย (Difficult 
to Decipher) 

ระดบัท่ีสอง (Espoused Beliefs and Values) เป็นระดบัค่านิยม และความเช่ือ มี
ลกัษณะเป็นนามธรรม เช่น เป้าหมาย แรงบรรดาลใจ อุดมการณ์ การใชเ้หตุผลตดัสินใจอาจจะไม่
สอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีแสดงออก และสามารถเขา้ถึงได้ไม่ยากนักโดยการอาศัยเคร่ืองมือ
การศึกษาท่ีเหมาะสม  

ระดบัท่ีสาม (Basic Underlying Assumptions)   เป็นระดบัฐานคติพื้นฐาน เป็น
นามธรรมท่ีอยู่ในระดับลึกท่ีสุดและเขา้ถึงได้ยากท่ีสุดตอ้งใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมหลายอย่าง
ผสมผสานกนัในการศึกษาและตีความออกมา (Schien, 2010: 23-33) 

ระดบัส่ิงประดิษฐ์   (Artifacts)   ส่ิงประดิษฐ์เป็นภาพตวัแทนวฒันธรรมท่ีปรากฎ
ให้เห็น ได้ยิน หรือรู้สึก ได้อย่างเปิดเผย เม่ือบุคคลเขา้ไปสู่บรรยากาศของกลุ่มหรือองค์การ 
ส่ิงประดิษฐ์ ยงัหมายความถึง ส่ิงท่ีองคก์ารทาํเป็นประจาํ องคป์ระกอบเก่ียวกบัโครงสร้าง แผนผงั
องคก์าร การบรรยายลกัษณะการทาํงานขององค์การอย่างเป็นอย่างการ  เป็นตน้ ประเด็นสําคญั
เก่ียวกบัวฒันธรรมระดบัน้ีคือ เป็นส่ิงท่ีสงัเกตุไดง่้าย แต่ยากแก่การเขา้ใจและแปลความหมาย กล่าว
อีกนัยหน่ึง ผูส้ังเกตุสามารถพรรณนาส่ิงท่ีตนเองเห็น และรู้สึก แต่ไม่สามารถสร้างและเขา้ใจ
ความหมายค่านิยม หรือฐานคติสาํคญัเก่ียวกบัวฒันธรรมของกลุ่มบุคคลเหล่านั้น ไดจ้ากการสังเกตุ
เพียงอย่างเดียว  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเป็นอันตรายอย่างยิ่งหากพยายามสรุปขอ้สันนิฐานท่ีลึกซ้ึงจาก
ส่ิงประดิษฐ์เพียงลาํพงัเพราะมนุษยม์กัจะหลีกเล่ียงการตีความตามความรู้สึกและปฏิกิริยาของ
ตนเองไม่ได ้ ตวัอยา่งเช่นเม่ือคุณพบเห็นองคก์ารท่ีมีลกัษณะไม่เป็นทางการ คุณอาจจะตีความไดว้่า
องคก์ารนั้นไร้ประสิทธิภาพ ถา้หากคุณมีสมมุตฐานท่ีว่า ความไม่เป็นทางการหมายถึงการทาํงานท่ี
หละหลวม ในมุมมองหน่ึง เม่ือคุณพบเห็นองคก์ารท่ีมีความเป็นทางการ คุณอาจจะตีความไดว้่า
องคก์ารนั้นขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ถา้หากคุณมีสมมุติฐานว่า ความเป็นทางการหมายถึง การ
รวมอาํนาจ และความเป็นราชการ  

หากผูศึ้กษาใช้ชีวิตในกลุ่มหรือองค์การท่ีศึกษานานเพียงพอ ความเข้าใจใน
ความหมายของส่ิงประดิษฐ์ก็มีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน แต่อย่างไรก็ตามหากผูศึ้กษาตอ้งการเขา้ใจ
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ความหมายของส่ิงประดิษฐ์เหล่านั้นให้เร็วข้ึน ผูศึ้กษาตอ้งพยายามวิเคราะห์ค่านิยม บรรทดัฐาน 
และกฎซ่ึงเป็นหลกัการฐานท่ีสมาชิกในองคก์ารนั้นใชเ้ป็นแนวทางหรือกรอบในการอา้งอิงสาํหรับ
การแสดงพฤติกรรมในชีวิตประจาํวนั การศึกษาในระดบัน้ีผูศึ้กษาตอ้งทาํความเขา้ใจกบัวฒันธรรม
ในระดบัท่ีลึกลงไปอีก (Schien, 2010: 24-25) 

ระดบัความเช่ือและค่านิยม (Espoused Beliefs and Values) วฒันธรรมท่ีเป็นระดบั
ค่านิยม และความเช่ือ มีลกัษณะเป็นนามธรรม เช่น เป้าหมาย แรงบรรดาลใจ อุดมการณ์  ความเช่ือ
และค่านิยมของกลุ่มจะเกิดจากการเรียนรู้จากความเช่ือ และค่านิยมของใครบางคนในกลุ่ม ท่ี
เก่ียวกบัอะไรคือส่ิงท่ีควรจะเป็น ซ่ึงอาจจะแตกต่างจากส่ิงท่ีเป็นจริง เช่น เม่ือกลุ่มเผชิญหนา้กบังาน
ใหม่ ประเด็นใหม่ หรือปัญหาใหม่ก็จะมีการนาํเสนอแนวทางเพื่อจดัการกบัส่ิงเหล่านั้น ซ่ึงสะทอ้น
ฐานคติของผูน้ั้นเก่ียวกบัการมองวา่ส่ิงใดถูกส่ิงใดผดิ อะไรท่ีดาํเนินการไดผ้ลและอะไรท่ีดาํเนินการ
ไม่ไดผ้ล  บุคคลนั้นมกัจะเป็นผูท่ี้มีอาํนาจเหนือกวา่ท่ีสามารถกาํหนด หรือชกัจูงใหก้ลุ่มยอมรับและ
นาํวิธีการนั้นมาใช้เม่ือประสบกบัปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีคลา้ยกนั แต่กลุ่มจะไม่มีการแบ่งปัน
ความรู้เน่ืองจากยงัไม่ถือเป็นการกระทาํร่วมกนัท่ีไดรั้บการรับรองว่าเป็นส่ิงท่ีควรกระทาํ จะรับรู้ว่า
เป็นเพียงส่ิงท่ีผูน้าํตอ้งการเท่านั้น จนกว่ากลุ่มจะไดเ้ขา้ร่วมและสังเกตุการณ์ผลของการกระทาํนั้น 
และยงัไม่ถือว่าเป็นรากฐานของการตดัสินใจไม่ว่าส่ิงท่ีผูน้าํตอ้งการจะพิสูจน์ออกมาว่าถูกตอ้ง
เท่ียงตรงหรือไม่  แต่เม่ือแนวทางนั้นไดรั้บการทดสอบหลายคร้ังจนสมาชิกกลุ่มเช่ือว่าแนวทางนั้น
ใชไ้ดจ้ริงเป็นแนวทางท่ีดี แนวทางนั้นกจ็ะกลายเป็นความเช่ือและค่านิยมของกลุ่ม  

 อยา่งไรกต็าม ไม่ใช่วา่ความเช่ือและค่านิยมจะประสบกบัการเปล่ียนผา่นเช่นน้ีเสีย
ทั้งหมด ประการแรกเน่ืองจากแนวทางท่ีอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมอาจไม่ไดผ้ลเสมอไปหรือขาด
ความน่าเช่ือถือนัน่เอง มีเฉพาะความเช่ือและค่านิยมท่ีผา่นการทดสอบเชิงประจกัษแ์ละไดผ้ลลพัธ์ท่ี
น่าเช่ือถือและมีความต่อเน่ืองในการแก้ปัญหาของกลุ่ม จึงสามารถเปล่ียนผ่านเป็นฐานคติได ้
ประการท่ีสอง ค่านิยมบางประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่สามารถควบคุม
ไดห้รือท่ีเก่ียวกบัคุณธรรมและความงามหรือสุนทรียภาพ อาจไม่สามารถทดสอบไดอ้ย่างส้ินเชิง 
ในกรณีน้ีความสอดคลอ้งลงรอยกนั หรือความเป็นเอกฉนัทผ์า่นการยนืยนัทางสงัคมยงัคงเป็นไปได ้
แต่ไม่เกิดข้ึนเองอย่างอิสระ ประการท่ีสาม กลยุทธ์หรือเป้าหมายขององค์การอาจจจะตกอยู่ใน
หมวดของความเช่ือท่ีไม่สามารถจะทดสอบไดน้อกจากจากความสอดคลอ้งลงรอยกนั เพราะเป็น
การเช่ือมโยงระหวา่งศกัยภาพ และกลยทุธ์ ซ่ึงยากท่ีจะพิสูจน์  

การยืนยนัทางสังคม (Social Validation) หมายความถึง ความเช่ือ และค่านิยมท่ี
ไดรั้บการยนืยนัจากประสบการณ์สังคมร่วมของกลุ่ม   ความเช่ือและค่านิยมท่ีกลุ่มเรียนรู้จะเร่ิมตน้
จากผูน้าํหรือผูก่้อตั้ง ดาํเนินไปอยา่งไดผ้ลในแง่ท่ีว่าเป็นการช่วยลดความไม่แน่นอนในบริบทของ
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การปฏิบติังาน และเม่ือความเช่ือและค่านิยมเหล่าน้ีดาํเนินการอยา่งไดผ้ลต่อไป กจ็ะเปล่ียนผา่นเป็น
ฐานคติท่ีปราศจากการโตแ้ยง้ภายใตก้ารสนบัสนุนจากความชดัเจนของกลุ่มความเช่ือ บรรทดัฐาน
และกฎในการปฏิบติั อย่างไรก็ดี ถา้ความเช่ือและค่านิยมไม่มีรากฐานจากการเรียนรู้ร่วมกนัของ
สมาชิกกลุ่ม ความเช่ือและค่านิยมเหล่าน้ีก็จะกลายเป็นเพียงหลกัการเชิงนามธรรมท่ีถูกนาํมาแสดง
หรือประกาศให้ผูอ่ื้นทราบโดยปราศจากนัยในการปฏิบติัแต่ประการใด แต่ถา้หากความเช่ือและ
ค่านิยมมีความสอดคลอ้งอย่างสมเหตุสมผลกบัฐานคติพื้นฐาน การถ่ายทอดค่านิยมเหล่านั้นไปสู่
ปรัชญาของการปฏิบติั ก็สามารถช่วยให้องคก์ารมีความกระชบัแน่นยิ่งข้ึน และเป็นแหล่งของอตั
ลกัษณ์และพนัธกิจแกนกลางขององคก์าร (Schien, 2010: 25-27) 

ระดบัฐานคติพื้นฐาน (Basic Underlying Assumption) ฐานคติพื้นฐาน ซ่ึงเป็นผล
มาจากความสาํเร็จอยา่งต่อเน่ืองในการนาํความเช่ือและค่านิยมไปปฏิบติั และถูกนาํมาเป็นแนวทาง
แทจ้ริงในการแสดงออก และให้ความสําคญัแก่วิธีการแกปั้ญหาโดยใช้ฐานคติพื้นฐานมากกว่า
ทางเลือกพื้นฐานอ่ืน ๆ  ฐานคติพื้นฐานจะเป็นกรอบในการอา้งอิงของสมาชิกในองคก์ารถึงวิธีการ
ในการรับรู้ วิธีการคิด และความรู้สึกเก่ียวกบัสรรพส่ิงท่ีพวกเขาเผชิญหนา้ในองคก์าร หากฐานคติ
พื้นฐานใดมีความเขม้แขง็ สมาชิกในองคก์ารจะเกิดความรู้สึกอึดอดัและรับไม่ไดก้บัพฤติกรรมท่ีถูก
แสดงออกมาโดยฐานคติอ่ืน เช่น สังคมท่ีมีฐานคติพื้นฐานเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนย่อมรับไม่ไดก้บั
การกระทาํท่ีละเมิดสิทธิมนุษยช์น ฐานคติพื้นฐานมีแนวโนม้ท่ีไม่อาจจะโตแ้ยง้ได ้ดงันั้นจึงยากท่ีจะ
เปล่ียนแปลง  วฒันธรรมในฐานะท่ีเป็นกลุ่มของฐานคติพื้นฐาน จะกาํหนดแนวทางให้กบัสมาชิก
ในวฒันธรรมนั้น ๆ วา่อะไรท่ีควรใหค้วามสนใจ อะไรท่ีมีความหมายการตอบสนองเชิงอารมณ์ควร
ทาํอย่างไร และควรปฏิบติัอย่างไรในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เม่ือมีการพฒันากลุ่มของฐานคติ
อยา่งบูรณาการกจ็ะกลายเป็น “โลกแห่งความคิด” หรือ “แผนท่ีแห่งจิต”ซ่ึงบุคคลจะรู้สึกสบายใจกบั
บุคคลอ่ืนท่ีมีฐานคติร่วมกนั และจะรู้สึกไม่สบายใจหรือกงัวลหากพบกบัสถานการณ์ท่ีมีการปฏิบติั
ไม่สอดคลอ้งกบัฐานคติพื้นฐานท่ีตนเองยดึถือ    (Schien, 2010: 27-32) 

นอกจากน้ี พิชาย รัตนดิลก ณภูเก็ต (2552: 232) ไดก้ล่าวว่าฐานคติพื้นฐานดาํรง
และซ่อนเร้นอยูใ่นระดบัจิตใตส้าํนึก เป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัมิติรากฐานของชีวิต 6 มิติ คือ  

1) ธรรมชาติของความเป็นจริงและสัจธรรม (The Nature of Reality and 
Truth) เป็นฐานคติร่วมซ่ึงกาํหนดว่าอะไรคือความจริง อะไรไม่ใช่ความจริง อะไรคือขอ้เทจ็จริงเชิง
กายภาพและสงัคม ความจริงจะถูกกาํหนดอยา่งไร ความจริงเป็นส่ิงท่ีไดรั้บการเปิดเผยหรือเป็นการ
คน้พบ ฐานคติเหล่าน้ีจะบอกให้สมาชิกองคก์ารสามารถกาํหนดไดว้่า ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งคือ
อะไร จะตีความขอ้มูลข่าวสารอยา่งไร และวิธีการในการกาํหนดว่าเม่ือไรท่ีขอ้มูลข่าวสารเพียงพอท่ี
ใชส้าํหรับการตดัสินใจ  
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2) ธรรมชาติของเวลา (The Nature of Time) เวลาเป็นสัญลกัษณ์พื้นฐาน
ท่ีมนุษยใ์ชส้าํหรับการจดัระเบียบของชีวิตทางสงัคม การรับรู้ และประสบการณ์เก่ียวกบัเวลาเป็นส่ิง
ท่ีสําคญัซ่ึงแต่ละคนมีฐานคติเก่ียวกบัเวลาต่างๆกนั ในองคก์ารฐานคติพื้นฐานเก่ียวกบัเวลามีห้า
ประเด็น คือ ฐานคติเร่ืองการให้ความสาํคญักบัเวลาในอดีตหรืออนาคต ฐานคติพื้นฐานในการเช่ือ
เวลาเป็นเอกภาพ (Monochronicity) หรือการเช่ือว่าเวลาเป็นพหุภาพ (Polychronicity) ฐานคติ
เก่ียวกบัเวลาในฐานะท่ีตอ้งวางแผนหรือเวลาในฐานะท่ีเป็นพฒันาการ (Planning Time and 
Development Time) ฐานคติเก่ียวกบัเส้นเวลา (Time Horizons) และฐานคติเก่ียวกบัสมมาตรของ
กิจกรรมเวลา (Symmetry of Temporal Activity)  

3) ฐานคติเก่ียวกบัธรรมชาติของพ้ืนท่ี (The Nature of Space) ความหมาย
ของพ้ืนท่ีเป็นดา้นท่ีซบัซอ้นของวฒันธรรมองคก์ารเพราะว่าฐานคติเก่ียวกบัพื้นท่ีคลา้ยกบัเร่ืองเวลา 
กล่าวคือดาํเนินไปโดยท่ีมนุษยไ์ม่ได้ตระหนักหรือครุ่นคิดถึง ในขณะท่ีเม่ือใดก็ตามท่ีฐานคติ
เหล่านั้ นถูกละเมิดการตอบสนองเชิงอารมณ์จะเกิดข้ึนอย่างเขม้ขน้เพราะพื้นท่ีได้ปรากฎเป็น
ความหมายเชิงสญัลกัษณ์ท่ีทรงพลงั ดงัท่ีมกัจะไดย้นิคาํกล่าวท่ีว่า “อยา่ลํ้าเส้น” อยูบ่่อยคร้ัง ส่ิงหน่ึง
ท่ีเป็นสญัลกัษณ์แสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพและฐานะภายในองคก์ารคือตาํแหน่งท่ีตั้งและขนาดของ
ห้องทาํงาน พื้นท่ีเป็นทั้งเร่ืองเชิงกายภาพและความหมายทางสังคม บุคคลตอ้งมีฐานคติร่วมกนั
เก่ียวกบัความหมายของการจดัวางตาํแหน่งของวตัถุเชิงกายภาพในส่ิงแวดลอ้ม และตอ้งทราบว่าจะ
ใชว้ิธีการใดระหว่างการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เพื่อให้การกระทาํทางสังคมเกิดข้ึนได ้การจดัวาง
ตาํแหน่งของบุคคลกบัความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงสถานภาพ ระหว่าง
ทางสงัคม และภาวะการเป็นสมาชิกของกลุ่ม  

4) ฐานคติเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษย(์The Nature of Human) ฐานคติ
ท่ีสําคญัเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษยใ์นระดบัองคก์ารมีส่ีประการคือ 1) มนุษยเ์ป็นผูก้ระทาํท่ีมี
เหตุผลทางเศรษฐกิจแรงจูงใจในการทาํงานของมนุษยคื์อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ มนุษยท์าํงาน
เป็นไปเพื่อให้ไดรั้บค่าจา้งและสวสัดิการเป็นหลกั 2) มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีมีความตอ้งการดา้น
สงัคมเป็นพื้นฐานการท่ีมนุษยท์าํงานในองคก์ารเป็นเพราะว่าองคก์ารเป็นแหล่งซ่ึงตอบสนองความ
ตอ้งการทางสงัคมของเขา องคก์ารทาํใหเ้ขาไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และไดมี้ความรู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม บ่อยคร้ังท่ีมนุษยแ์สดงให้เห็นว่าแรงจูงใจทางสังคมหรือความ
ตอ้งการในการรักษาสัมพนัธภาพทางสังคมระหว่างบุคลากรมีอิทธิพลมากกว่าผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจส่วนตน 3) มนุษยมี์ธรรมชาติของการเป็นนกัแกปั้ญหาและตอ้งการความตระหนกัรู้ใน
ตนเอง ในองคก์ารมีบุคลากรจาํนวนมากท่ีตอ้งการความทา้ทายในการทาํงานและสนใจงานเพ่ือ
แสดงถึงศกัยภาพของตน รวมทั้งมีความภาคภูมิใจหากสามารถแกปั้ญหาท่ีผูอ่ื้นไม่สามารถทาํได ้
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และ 4) มนุษยมี์ความซบัซอ้นและสามารถเปล่ียนแปลงได ้ความซบัซอ้นของมนุษยแ์สดงออกมา
โดยการเปล่ียนแปลงวงจรชีวิตซ่ึงแรงจูงใจอาจเปล่ียนแปลงและเติบโตเม่ือมนุษยมี์วุฒิภาวะมากข้ึน 
และการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางสังคมเพราะว่ามนุษยส์ามารถเรียนรู้แรงจูงใจใหม่เพ่ือตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ใหม่และความซับซ้อนของธรรมชาติมนุษยมี์ความสําคญัสําหรับองค์การในการ
พฒันาความเขา้ใจร่วมเก่ียวกบัฐานคติเพราะวา่ยทุธศาสตร์การจดัการและการปฏิบติัสะทอ้นฐานคติ
เหล่านั้น ทั้งแรงจูงใจและระบบการควบคุมในองค์การเกือบทั้งหมดถูกสร้างข้ึนมาจากฐานคติ
เก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษย ์ 

5) ฐานคติเก่ียวกบักิจกรรมท่ีเหมาะสมของมนุษย ์(Appropriate Human 
Activity) ฐานคติเก่ียวกบักิจกรรมท่ีเหมาะสมของมนุษยต่์อส่ิงแวดลอ้มมีสามลกัษณะคือ 1) 
ธรรมชาติสามารถจดัการและควบคุมได ้เป็นฐานคติหลกัขององคก์ารในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ี
เช่ือว่ามนุษยส์ามารถจดัการหรือควบคุมส่ิงแวดลอ้มได ้ทิศทางกิจกรรมท่ีแสดงออกมาให้เห็นถึง
ฐานคติน้ีคือ การมุ่งเนน้งาน เนน้ประสิทธิภาพ และการคน้พบ คาํพูดท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงทศันคติน้ี
เช่น “เราทาํได”้ “ทาํใหส้าํเร็จ” “ปัญหาหรืออุปสรรคเป็นส่ิงท่ีสามารถจดัการได”้ 2) ธรรมชาติเป็น
ส่ิงท่ีทรงพลงัและมนุษยต์กอยู่ภายใตอ้าํนาจของธรรมชาติ ความเช่ือเช่นน้ีแสดงนยัให้เห็นถึงการ
เช่ือในโชคชะตาและบุคคลไม่มีอิทธิพลใดต่อธรรมชาติจึงควรยอมรับและทาํใจกบัสภาพท่ีเป็นอยู ่
บุคคลท่ีมีฐานคติเช่นน้ีเป็นหลกั เนน้ส่ิงท่ีเป็นปัจจุบนั การสนุกสนานส่วนบุคคล และยอมรับกบัส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนองคก์ารท่ีดาํเนินงานภายใตฐ้านคติน้ีจะมองหาช่องทางในส่ิงแวดลอ้มท่ีทาํให้องคก์ารอยู่
รอด และคิดในลกัษณะท่ีปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกมากกว่าการพยายามใน
การสร้างตลาดใหม่ๆหรือการควบคุมสภาพแวดลอ้มในบางส่วน 3) มนุษยค์วรประสานกลมกลืน
กบัธรรมชาติโดยการพฒันาศกัยภาพและบรรลุถึงเอกภาพท่ีสมบูรณ์กบัส่ิงแวดลอ้ม โดยการฝึกฝน
สมาธิและควบคุมตนเองในส่ิงท่ีสามารถควบคุมไดเ้ช่นอารมณ์และความปรารถนาทางกาย จะทาํให้
มนุษยส์ามารถพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพและเกิดความตระหนกัรู้ความเป็นจริง จุดเนน้ของ
ฐานคติเช่นน้ีคือ ส่ิงท่ีบุคคลเป็น ณ ปัจจุบนั มากกว่าอะไรท่ีสามารถบรรลุในอนาคต และเน้น
ความสําเร็จของกระบวนการพฒันาอย่างต่อเน่ืองมากกว่าผลสําเร็จของการทาํกิจกรรม โดยสรุป
ฐานคติน้ีเนน้กิจกรรมท่ีมีเป้าประสงคเ์พื่อพฒันาทุกมิติของชีวิตในเชิงบูรณาการเป็นองคร์วม 

6) ธรรมชาติของความสัมพนัธ์ของมนุษย ์(The Nature of Human 
Relation) ฐานคติเก่ียวกบัธรรมชาติความสมัพนัธ์ของมนุษยมี์ประเด็นหลกัท่ีสาํคญัคือ 1) อตัลกัษณ์
และบทบาท (Identity and Role) 2) อาํนาจและอิทธิพล (Power and Influence) 3) ความสัมพนัธ์เชิง
บทบาท (Role Relationship) 4) ความสมัพนัธ์ระหวา่งบทบาทของเพศ (Gender Role)                          

 นอกจากน้ี Schein (2010) ไดจ้ดัแบ่งวฒันธรรมภายในองคก์าร เป็นวฒันธรรม
ยอ่ยอยูส่ามประเภทคือ วฒันธรรมผูป้ฏิบติั วฒันธรรมวิศวกรรม และวฒันธรรมผูบ้ริหาร ดงัน้ีคือ 
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1) วฒันธรรมผูป้ฏิบติั (The Operator Subculture) เกิดในกลุ่มท่ีทาํงาน
ดา้นการปฏิบติัการณ์และเนน้การปฏิบติั วฒันธรรมน้ีมีฐานคติว่าการกระทาํขององคก์ารใดก็ตาม
เป็นการกระทาํของผูป้ฏิบติั ดงันั้นความสาํเร็จขององคก์ารข้ึนอยูก่บัความรู้ทกัษะ และความผกูพนั
ของบุคลากร ความรู้และทกัษะดาํรงอยูแ่ละมีรากฐานจากเทคโนโลยีแกนกลางขององคก์าร ไม่ว่า
กระบวนการผลิตจะเป็นไปอย่างระมดัระวงั และกฎระเบียบจะมีความเฉพาะเจาะจงเพียงใด ผู ้
ปฏิบติัจะตอ้งเผชิญกบัความแปรผนัในการปฏิบติัท่ีไม่สามารถทาํนายไดอ้ยูดี่ ดงันั้นผูป้ฏิบติัตอ้งมี
สมรรถภาพในการเรียนรู้และการจดัการกบัส่ิงท่ีเหนือความคาดหมายท่ีอาจเกิดข้ึน ดว้ยเหตุท่ีการ
ปฏิบัติมีความเก่ียวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วยในกระบวนการปฏิบัติงาน ผูป้ฏิบัติต้องมี
ความสามารถทาํงานร่วมมือกันเป็นทีม ด้วยเหตุน้ีค่านิยมของการมีจิตใจท่ีเปิดกวา้งและความ
ไวว้างใจระหวา่งกนัจึงเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัและไดรั้บการยดึถือ  ผูป้ฏิบติังานข้ึนอยูก่บัการจดัการ
ทรัพยากรท่ีเหมาะสม เช่นการฝึกอบรม และสนบัสนุนใหท้าํงานสาํเร็จ (Schien, 2010: 58)   

2) วฒันธรรมวิศวกรรม (The Engineer/Design Subculture)  มีอุดมคติว่า
โลกน้ีคือเคร่ืองจักรท่ีดีเลิศ  มีกระบวนการทาํงานท่ีเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบและบันเทิงใจ
ปราศจากการแทรงแซงจากมนุษยเ์พราะมนุษยคื์อปัญหา มนุษยเ์ป็นผูส้ร้างความผิดพลาดและควร
ได้รับการออกแบบให้เขา้มาเก่ียวขอ้งกับระบบปฏิบติัการให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้ มนุษย์มี
ความสามารถ และควรพิชิตธรรมชาติ ส่ิงท่ีเป็นไปไดค้วรไดรั้บการทาํใหส้าํเร็จ  และการปฏิบติัควร
อยูบ่นพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่ิงท่ีสร้างความบนัเทิงใจแก่ชีวิตคือการแกป้ริศนา
และพิชิตปัญหาผลผลิตและผลลพัธ์ควรมีประโยชน์และมีการปรับปรุงให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองแนว
ทางการแกปั้ญหามีทิศทางท่ีมุ่งเนน้ความสง่างามไม่ซบัซอ้นและความชดัเจน (Schien, 2010: 61) 

3) วฒันธรรมผูบ้ริหาร (The Executive Subculture) มีฐานคติคือการอยู่
รอดทางการเงินและการเติบโตเป็นส่ิงสําคัญขององค์การซ่ึงทาํให้ผูถื้อหุ้นและสังคมได้รับ
ประโยชน์ ส่ิงแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจมีการแข่งขนัอย่างต่อเน่ืองและมีศกัยภาพในสร้างอนัตราย 
เสมือนอยูใ่นสงครามท่ีตอ้งไม่ไวว้างใจใครทั้งนั้น ดงันั้นผูบ้ริหารระดบัสูงสุดจะตอ้งเป็น “วีรบุรุษผู ้
โดดเด่ียว” แยกตวัและดาํรงอยูเ่พียงผูเ้ดียว แต่ตอ้งรอบรู้ทุกอย่างและควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จ และ
สร้างความรู้สึกแก่ทุกคนว่าตนเองเป็นบุคคลท่ีองคก์ารไม่อาจขาดได ้ผูบ้ริหารสูงสุดไม่สามารถ
เช่ือถือขอ้มูลจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระดบัล่าง เพราะว่าบุคคลเหล่านั้นจะบอกแต่ส่ิงท่ีพวกเขาคิดว่า
ผูบ้ริหารตอ้งการฟัง ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งไวว้างใจการตดัสินใจของตนเองยิ่งข้ึน เช่น เม่ือผูบ้ริหาร
ไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัจากเจา้หน้าท่ี และทราบว่าขอ้มูลเหล่านั้นมีความผิดพลาด ทาํให้ผูบ้ริหารมี
ความรู้สึกวา่ตนเองมีความถูกตอ้งและความรอบรู้มากข้ึน องคก์ารและการจดัการโดยธรรมชาติเป็น
ลาํดับชั้นของการบังคบับญัชา และลาํดับชั้นการบงัคบับัญชาเป็นมาตรวดัของสถานภาพและ
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ความสาํเร็จ และเป็นวิธีการสาํคญัในการรักษาการควบคุมเอาไวด้ว้ยเหตุท่ีองคก์ารมีขนาดใหญ่มาก
มนัจึงกลายเป็นภาวะท่ีปราศจากความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลและมีความเป็นนามธรรมสูง ดงันั้นจึง
ตอ้งดาํเนินการโดยใชก้ฎระเบียบ ระบบ และพิธีกรรม เป็นแนวทางในการบริหาร แมว้่าบุคลากรมี
ความจาํเป็น แต่เป็นความจาํเป็นท่ีมีผลเสีย ไม่มีคุณค่าภายในตวัเองบุคลากรเป็นทรัพยากรอยา่งหน่ึง
เหมือนกบัทรัพยากรอ่ืนๆในองค์การท่ีตอ้งหามาและจดัการบุคลากรจึงเป็นเพียงเคร่ืองมือหรือ
วิธีการท่ีทาํให้องค์การประสบความสําเร็จ หาไดเ้ป็นเป้าหมายในตวัของพวกเขาเองแต่อย่างใด  
(Schien, 2010: 63) 

วฒันธรรมยอ่ยทั้งสามมกัจะมีจุดประสงคก์ารทาํงานท่ีไม่ตรงกนั ถา้หากขาดความ
เขา้ใจความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร ก็ไม่สามารถเขา้ใจวฒันธรรมองคก์ารดงันั้นจึงควรพิจารณา
อยา่งเจาะจงถึงวฒันธรรมยอ่ยและการจดัเรียงวฒันธรรมยอ่ยให้สมดุลกบัวฒันธรรมยอ่ยอ่ืน ๆเช่น 
องคก์ารท่ีมีวฒันธรรมย่อยใดวฒันธรรมย่อยหน่ึงเป็นวฒันธรรมท่ีเด่นมากเกินไปจนไปครอบงาํ
วฒันธรรมยอ่ยอ่ืน องคก์ารนั้นจะประสบปัญหาและอาจนาํไปสู่การล่มสลายได ้(Schien, 2010: 65) 

2.2.3.4  ตวัแบบวฒันธรรมองคก์าร   
Organizational Culture Profile (OCP) ไดถู้กพฒันาข้ึนและใชเ้พ่ือวดัความ

สอดคลอ้งระหว่างบุคคลและองคก์าร วิธีการน้ีพฒันาข้ึนตามวิธีของ O’Reilly, Chatman and 
Caldwell  (1991) Organizational Culture Profile (OCP) ประกอบดว้ยขอ้ความเก่ียวกบัคุณค่า 54 ตวั
แปรท่ีสามารถระบุถึงคุณค่าของบุคคลและองคก์าร ดว้ยกระบวนการสร้าง Q-sort Profiles โดยแยก
ประเภทของผูต้อบแบบสอบถามออกเป็น 9 ประเภทดว้ยการจดัอนัดบั จากความตอ้งการท่ีมากท่ีสุด 
หรือจากลกัษณะเฉพาะท่ีนอ้ยท่ีสุด และใส่ตวัเลขลงไปในแต่ละประเภท รูปแบบของขอ้คาํถามท่ี
ตอ้งการคือ 2-4-6-9-12-9-6-4-2 คาํถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบัใน
ขณะท่ีการแบ่งประเภทจะข้ึนอยูก่บัว่าพวกเขาอธิบายความชอบของพวกเขาหรือคุณค่าของพวกเขา 
หรือวฒันธรรมองคก์ารหรือไม่ เพื่อพฒันา Organizational Culture Profile (OCP)  O’Reilly, 
Chatman and Caldwell  (1991) ไดใ้หผู้ต้อบจดัประเภทของขอ้ความเก่ียวกบัคุณค่าทั้ง 54 ตวัแปร วา่
ตวัแปรใดเป็นลกัษณะเฉพาะขององคก์าร สาํหรับความชอบของบุคคล บุคคลถูกขอใหแ้บ่งประเภท
ของความชอบในแต่ละบุคคลท่ีมีต่อแต่ละคุณค่าในองค์การในอุดมคติของพวกเขา  ด้วย
กระบวนการน้ี จะสามารถแบ่งแยกกลุ่มของบุคคลและสามารถใชเ้พื่อประเมินวฒันธรรมของบริษทั
และจดัลาํดบัของความชอบ ระดบัของคุณค่าขององคก์ารท่ีสอดคลอ้งกนัสามารถศึกษาไดจ้ากค่าสมั
ประสิทธ์สหสัมพนัธ์ระหว่างขอ้คาํถามดว้ยวิธีของสเปียร์แมน (O’Reilly, Chatman and Caldwell, 
1991: 494)  

คาํอธิบายดว้ย Organizational Culture Profile (OCP) ท่ีเสร็จสมบูรณ์แสดงใหเ้ห็น
ดงัต่อไปน้ี 
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  ขั้นตอนท่ี 1- การอธิบายคุณค่าขององคก์าร 
ชุดของข้อความเก่ียวกับคุณค่าได้ถูกพัฒนาข้ึนบนพ้ืนฐานจากการทบทวน

วรรณกรรมและงานเขียนท่ีมุ่งเน้นมายงัผูป้ฏิบัติในด้านคุณค่าขององค์การและวัฒนธรรม 
วตัถุประสงคข์องการทบทวนวรรณกรรมในคร้ังน้ีเพื่อเปรียบเทียบชุดของคุณค่าท่ีสามารถใชเ้พื่อ
กาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะทั้งของบุคคลและองคก์าร ความพยายามในการสร้างขอ้คาํถามท่ีสามารถ
ใชอ้ธิบายบุคคลทุกคนและทุกองคก์าร ซ่ึงอาจจะไม่ไดเ้ป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเท่ากนัสําหรับทุกคน
และทุกองคก์าร และควรจะง่ายสาํหรับการทาํความเขา้ใจ 
  ขอ้คาํถามเร่ิมตน้มีมากกว่า 110 ขอ้คาํถาม และสําหรับชุดของขอ้คาํถามในคร้ัง
สุดทา้ย ได้ใช้เกณฑ์ดังน้ี 1) เกณฑ์ทัว่ไป-ขอ้คาํถามควรจะสัมพนัธ์กับองค์การทุกประเภท ทุก
อุตสาหกรรม ทุกขนาด และทุกตาํแหน่ง 2) สามารถจาํแนกได้-ไม่ควรมีขอ้คาํถามใดท่ีอยู่ใน
ประเภทเดียวกนัสําหรับทุกๆองคก์าร 3) สามารถท่ีจะอ่านเพื่อทาํความเขา้ใจได-้ขอ้คาํถามควรจะ
ง่ายในการท่ีจะทาํความเขา้ใจ และมีความหมายท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจได ้4) ไม่มีความซํ้ าซอ้นและใชค้าํ
ฟุ่ มเฟือย-ขอ้คาํถามควรจะมีความแตกต่างมากพอในความหมายท่ีทาํให้ผูต้อบสามารถจาํแนกได ้
ดงันั้น นอกจากการทบทวนวรรณกรรม ยงัไดท้าํการตรวจสอบเชิงประจกัษอ์ยา่งเป็นระบบเพื่อให้
แน่ใจวา่ขอ้คาํถามตรงตามเกณฑ ์
  O’Reilly, Chatman and Caldwell (1991) ไดข้อให ้นกัศึกษาปริญญาตรี 38 คนเขา้
ร่วมในโปรแกรมทดสอบน้ี ทั้ งหมดเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
นกัศึกษาจากอีกส่ีคณะ เขา้ร่วมเลือกขอ้คาํถาม 110 ขอ้ เพื่อหาว่าขอ้คาํถามใดท่ีใชค้าํฟุ่ มเฟือย ไม่
สัมพนัธ์กนั และยากในการทาํความเขา้ใจ และพวกเขายงัถูกขอให้ระบุขอ้คาํถามท่ีไม่เขา้พวกท่ี
อาจจะมีความสาํคญัในการอธิบายถึงวฒันธรรมขององคก์าร ผูว้ิจยัไดท้าํการตรวจสอบท่ีคลา้ยกนัน้ี
กบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาจากบริษทับญัชี ภายหลงัจากการตรวจสอบแลว้ ผูว้ิจยัไดล้กัษณะเฉพาะ
จาํนวน 54 ตวัแปร ดงัรายช่ือท่ีแสดงในตารางท่ี 2.6 (O’Reilly, Chatman and Caldwell, 1991: 495) 
  ขั้นตอนท่ี 2- การประเมินคุณลกัษณะเฉพาะขององคก์าร 

เพื่อรวบรวม Organizational Culture Profile (OCP) O’Reilly, Chatman and 
Caldwell (1991) ไดก้าํหนดหรือเลือกผูต้อบท่ีมีประสบการณ์สูงและขอใหพ้วกเขาแบ่งประเภทของ
ทั้ง 54 ตวัแปรท่ีแสดงลกัษณะเฉพาะของแต่ละขอ้ท่ีคลา้ยกบัวฒันธรรมองคก์ารของพวกเขา ผูต้อบ
แบบสอบถามไดรั้บคาํจาํกดัความและคาํแนะนาํดงัน้ี “คุณค่าท่ีสาํคญัอาจจะถูกส่งผา่นมาในรูปแบบ
ของปทัสฐานหรือความคาดหวงัท่ีมีร่วมกัน เก่ียวกับส่ิงท่ีสําคัญ พฤติกรรมหรือแนวคิดใดท่ี
เหมาะสมท่ีสุด ใหพ้วกคุณแบ่งประเภทของ 54 ตวัแปร หรือ 54 การ์ดเป็นแถวจาํนวน 9 ประเภท ให้
วางการ์ดท่ีคุณคิดว่าเป็นลกัษณะเฉพาะส่วนมากสาํหรับวฒันธรรมในองคก์ารของคุณไวท่ี้ทา้ยแถว
แรก และสาํหรับในทา้ยแถวท่ีเหลือใหคุ้ณวางการ์ดท่ีคุณคิดวา่เป็นลกัษณะเฉพาะท่ีนอ้ยท่ีสุด” 
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  เพื่อศึกษาบริษทับญัชีจาํนวน 8 บริษทั O’Reilly, Chatman and Caldwell, (1988) 
ไดใ้ชจ้าํนวนเฉล่ียคือ นกับญัชี 16 คนต่อหน่ึงบริษทัท่ีมีอายงุานเฉล่ีย 8 ปี และสร้างประวติัโดยย่อ
ของบริษทัโดยใชค้่าเฉล่ียจากผูต้อบในแต่ละบริษทั ส่ิงท่ีผูต้อบในแต่ละบริษทัอธิบายถูกประเมิน
ความสัมพนัธ์หรือความสอดคลอ้งโดยวิธีของ สเปียร์แมน บราว ประวติัโดยย่อของทั้ง 8 บริษทั
แสดงให้เห็นว่ามีความน่าเช่ือถือเพียงพอ ซ่ึงมีค่า อลัฟาโดยเฉล่ีย ท่ี .88 จากค่าตํ่าสุดคือ .84 ถึง
ค่าสูงสุดคือ .90 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ระดบัการยอมรับของผูต้อบในแต่ละบริษทัมีความสมัพนัธ์กนัสูง 
ซ่ึงดว้ยวิธีการท่ีคลา้ยกนัน้ีสาํหรับวฒันธรรมของทั้ง 8 บริษทัถูกประเมินโดยใชค่้าสหสัมพนัธ์ของ
แต่ละบริษทักบัทุกบริษทั ค่าสหสัมพนัธ์น้ีมีค่าตั้งแต่ .29 ถึง .85 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่ามีความเท่ียงตรง
เพียงพอ ค่าความเช่ือมัน่สาํหรับองคก์ารของรัฐบาลและบริษทับญัชีอ่ืนๆท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีก็มี
ค่าสูงดว้ย (O’Reilly, Chatman and Caldwell, 1991: 495) 

ขั้นตอนท่ี 3 – การประเมินความชอบของแต่ละบุคคล 
เพ่ือประเมินความชอบของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อวฒันธรรมองคก์าร ผูต้อบถูกขอให้

แยกประเภทจากการ์ดจาํนวน 54 ใบ(1ใบคือหน่ึงตวัแปร) โดยให้แบ่งเป็น 9 ประเภท ตามคาํถามน้ี 
“ลกัษณะเฉพาะเหล่าน้ีมีความสาํคญัอยา่งไรในองคก์ารท่ีคุณทาํงานอยู”่ คาํตอบจะถูกเรียงจาก “เป็น
ท่ีต้องการมากท่ีสุดหรือมีความสําคัญมากท่ีสุด” ไปยงั “ไม่เป็นท่ีต้องการมากท่ีสุดหรือไม่มี
ความสําคญัท่ีสุด” เพื่อประเมินค่าความน่าเช่ือถือผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบซํ้ า ในการทดสอบน้ีใช้
นกัศึกษา MBA จาํนวน 16 คน ท่ีกาํลงัจะจบในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ จากการทดสอบพบว่ามีค่า
สหสัมพนัธ์ เฉล่ียท่ี .73 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีความชอบท่ีสูง และเพื่อศึกษาถึงความเป็นไปไดท่ี้จะ
เกิดการลาํเอียงในการแบ่งประเภทน้ี  จึงไดใ้ห้นกัศึกษาปริญญาเอก 8 คนจากมหาวิทยาลยัเดียวกนั 
อธิบายและใหนิ้ยามวา่อะไรบา้งท่ีจะทาํใหเ้กิดความลาํเอียง และขอใหพ้วกเขาแบ่งประเภทการ์ดทั้ง 
54 ใบในส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการมากท่ีสุด ซ่ึงประวติัโดยยอ่ของความตอ้งการทางสังคมเหล่าน้ีไดถู้ก
เปรียบเทียบไปยงัประวติัโดยยอ่ของบริษทับญัชีทั้ง 8 บริษทั ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีหลกัฐานท่ีแสดงว่ามี
ความลาํเอียงเกิดข้ึน สมาชิกในองคก์ารไม่ไดแ้บ่งประเภท OCP ในแนวทางท่ีประเมินว่าจะทาํให้
บริษทัของพวกเขาเป็นสถานท่ีท่ีดีในการทาํงาน (O’Reilly, Chatman and Caldwell, 1991: 496) 

ขั้นตอนท่ี 4 – การคาํนวณคะแนนของความสอดคลอ้งระหวา่งบุคคลและองคก์าร 
  O’Reilly, Chatman and Caldwell (1991) ไดค้าํนวณคะแนนความสอดคลอ้งของ
คนกบัองค์การ โดยดูจากความสัมพนัธ์ของความชอบของบุคคลกบัประวติัโดยย่อของบริษทัท่ี
บุคคลนั้นๆทาํงานดว้ย (O’Reilly, Chatman and Caldwell, 1991: 496) 
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ตารางที ่2.7  แสดงตวัแปรจาํนวน 54 ตวัแปร (Organizational Culture Profile Item Set) 
 

ตัวแปรจํานวน 54 ตัวแปร (Organizational Culture Profile Item Set) 
1. Flexibility 
2. Adaptability 
3. Stability 
4. Predictability 
5. Being Innovative 
6. Being quick to take adventage of 

oppurtunities 
7. A willingness to experiment 
8. Risk taking 
9. Being careful 

10. Autonomy 
11. Being rule oriented 
12. Being Analytical 
13. Paying attention to detail 
14. Being precise 
15. Being team oriented 
16. Sharing information freely 
17. Emphasizing a single culture throughout the 

organization 
18. Being people oriented 
19. Fairness 
20. Respect for the individual’s right 
21. Torelance 
22. Informality 
23. Being easy going 
24. Being calm 
25. Being supportive 
26. Being aggressive 

27. Dcisiveness 
28. Action orientation 
29. Taking initiative 
30. Being reflective 
31. Achievement orientation 
32. Being demanding 
33. Taking individual responsibility 
34. Having high expectations for performance 
35. Oppurtunities for professional growth 
36. High pay for good performance 
37. Security of employment 
38. Offer praise for good performance 
39. Low level of conflict 
40. Confronting conflict directly 
41. Developing friends at work 
42. Fitting in 
43. Working in collaboration with others 
44. Enthusiasm for the job 
45. Working long hours 
46. Not being constrained by meny rule 
47. An emphasis on quality 
48. Being distinctive-different from other 
49. Having a good reputation 
50. Being socially responsible 
51. Being result oriented 
52. Having a clear guiding philosophy 
53. Being competitative 
54. Being highly organized 

  
จากตวัแปร Organizational Culture Profile (OCP) ทั้ง 54 ตวัน้ี ไดน้าํมาจดัเรียง

แบบ   Q-sort Technique และตดัตวัแปรท่ีเห็นว่าไม่สาํคญัออก จนเหลือตวัแปรเพียง 26 ตวัแปร 
โดยแสดงรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2.3 และนาํตวัแปรทั้ง 26 ตวัน้ี มาดาํเนินการโดยใชเ้ทคนิคท่ี
เรียกว่า Exploratory Factor Analysis  แลว้ทาํการสกดัปัจจยั ก็จะไดปั้จจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร
ออกมา 7 ปัจจยั คือ ดา้นการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ (Innovation) ดา้นความมัน่คง แน่วแน่ (Stability) 
ดา้นการกาํหนดทิศทางของผลลพัธ์(Outcome Orientation)   ดา้นความสนใจรายละเอียด (Attention 
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to Detail)  ดา้นการใหค้วามเอาใจใส่ต่อพนกังาน (Respect for People)  ดา้นการกาํหนดทิศทางของ
ทีม  (Team Orientation)  และ  ดา้นความกลา้ ปฏิบติัการเชิงรุก (Aggressiveness)   
  ดา้นการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ (Innovation) ในองคก์ารท่ีมีวฒันธรรมดา้นการ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ จะมีลักษณะท่ียืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้ในสถานการณ์ต่างๆโดยอาศัย
ประสบการณ์ในอดีตมาสร้างแนวคิดใหม่  ลกัษณะขององคก์ารจะเป็นแบบแนวราบ (Flat) ลาํดบั
ชั้นและความแตกต่างของตาํแหน่งมีนอ้ย  

ดา้นความมัน่คง แน่วแน่ (Stability) มีลกัษณะท่ีสามารถคาดการณ์ได ้มีลกัษณะ
การทาํงานเป็นกิจวตัร ไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง มีการรวมอาํนาจการตดัสินใจ 

ดา้นการกาํหนดทิศทางของผลลพัธ์(Outcome Orientation)   องคก์ารท่ีมีลกัษณะ
ดา้นการกาํหนดทิศทางของผลลพัธ์เนน้ความสาํเร็จของงาน จะมีการฝึกอบรมพนกังานอย่างหนกั
เพื่อใหส้ามารถทาํใหเ้กิดประสิทิภาพสูงสุด ในบางองคก์ารอนุญาตใหพ้นกังานมีอิสระในการเลือก
สถานท่ีทาํทาํงาน มีการวดัผลการปฏิบติังานจากผลงาน การให้รางวลัและผลตอบแทนข้ึนอยู่กบั
ผลงาน 

ดา้นความสนใจรายละเอียด (Attention to Detail)  มีลกัษณะท่ีเนน้ความสาํคญัไป
ท่ีรายละเอียด มีการตรวจสอบขอ้มูลและรายละเอียดต่างๆ รวมทั้ งมีการวางแผนงาน และการ
วิเคราะห์ถึงปัญหาหรืออุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวล่้วงหนา้เสมอ   

ดา้นการให้ความเอาใจใส่ต่อพนกังาน (Respect for People) มีลกัษณะท่ีให้
ความสําคญักับความยุติธรรม การช่วยเหลือ คาํนึงถึงพนักงาน และเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน 
องคก์ารเหล่าน้ีจะตระหนัก และคาดหวงัการปฏิบติัซ่ึงกนัและกนัดว้ยความเคารพและให้เกียรติ 
อตัราการเขา้ออกของพนักงานในองคก์ารท่ีมีลกัษณะดา้นการให้ความเอาใจใส่ต่อพนกังาน จะมี
อตัราตํ่า องคก์ารมกัจะมีสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล และค่าล่วงเวลาให้แก่พนกังาน รวมถึง
สิทธิประโยชน์อ่ืนเช่น กาแฟฟรี เป็นตน้ 

ดา้นการกาํหนดทิศทางของทีม  (Team Orientation) องคก์ารท่ีมีลกัษณะดา้นการ
กาํหนดทิศทางของทีม จะเน้นการร่วมมือระหว่างพนักงาน มีการให้ความช่วยเหลือระหว่างกนั 
สมาชิกในองคก์ารมีปฏิสมัธ์ท่ีดีต่อกนัระหวา่งพนกังานกนัเองและหวัหนา้ 

ดา้นความกลา้ ปฏิบติัการเชิงรุก (Aggressiveness)  องคก์ารท่ีมีวฒันธรรมดา้น
ความกล้าและปฏิบัติการเชิงรุกจะให้ความสําคัญกับการแข่งขัน และมักจะมีคู่แข่งขันท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง แต่องคก์ารเหล่าน้ีมกัจะขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ตวัอย่างเช่น บริษทัไม
โครซอทฟ์ เป็นองคก์ารท่ีใชแ้นวทางวฒันธรรมดา้นความกลา้ และปฏิบติัการเชิงรุก จะพบว่าบริษทั
ตอ้งเผชิญกบัคดีความเก่ียวกบัการผูกขาดตลาดสินคา้เป็นจาํนวนมาก และมีการขดัแยง้กบับริษทั
คู่แข่งอยูเ่สมอ 
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ต่อมา Lee and Yu (2004) ไดน้าํ OCP ทั้ง 54 ตวัแปรมาทดสอบเพ่ือหาปัจจยัใหม่ 
ผลปรากฏว่าสามารถสกดัไดเ้หลือ 5 ปัจจยั คือ Innovation, Supportive Orientation, Team Orientation, 
Humanistic Orientation และ Task Orientation  
  และในปีถดัมา Sorros, Gray, Densten and Cooper (2005) ไดน้าํ OCP มาทดสอบ
อีกคร้ัง โดยใชเ้ทคนิค Confirmatory Factor Analysis ผลท่ีไดก้คื็อ 7 ปัจจยั 28 ตวัแปร (ดงัตารางท่ี 2.7)  
 

ตารางที ่2.8  แสดงปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร 7 ปัจจยั 
 

Factor and Item of the Revised OCP 
Factor Item 

1. Competitiveness Achievement orientation 
An emphasis on quality 
Being distinctive-being different from other 
Being competitive 

2. Social Responsiibility Being reflective 
Having a good reputation 
Being socially responsible 
Having a clear guiding philosophy 

3. Supportiveness Being team oriented 
Sharing information freely 
Being people oriented 
Collaboration 

4. Innovation Being innovative 
Quick to take advantage of opportunities 
Risk taking 
Taking individual responsibility 

5. Emphasis on Rewards Fairness 
Opportunities for professional growth 
High pay for good performance 

6. Performance Orientation Having high expectation for performance 
Enthusiasm for the job 
Being results oriented 



  

 

54

ตารางที ่2.8  (ต่อ) 
 

 

Factor Item 
7. Stability Stability 

Being calm 
Security of employment 
Low conflict 

 
แหล่งทีม่า :  Sorros; Gray; Densten and Cooper, 2005. 

 
แมว้่าตวัแบบวฒันธรรมจะมีมากมายเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบแต่ละตวัแบบจะ

พบว่า ตวัแบบวฒันธรรมของ Denison (1990) และตวัแบบของ Cameron and Quinn (1999) มี
ความหมายท่ีคลา้ยคลึงกนั ว่าเป็นชุดของค่านิยม และฐานคติท่ีบ่งบอกถึงคุณลกัษณะขององคก์าร
และสมาชิกในองคก์าร ท่ีมีความทนทานต่อการเปล่ียนแปลง ซ่ึงก็คือมุมมองแบบสังคมวิทยาเชิง
หนา้ท่ี ในขณะท่ี Schien (2004) มีมุมมองว่าวฒันธรรมองคก์ารมีลกัษณะเป็นระดบัของแนวคิดใน
การจาํแนกระหว่างส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมของวฒันธรรมซ่ึงต่อมาไดพ้ฒันาเป็นตวัแบบ
โดยจาํแนกวฒันธรรมองคเ์ป็น 3 ระดบัคือ ระดบัส่ิงประดิษฐ ์ระดบัค่านิยม และระดบัคติพื้นฐานซ่ึง
เป็นระดับนามธรรมท่ีอยู่ในระดับลึกเข้าถึงยากท่ีสุดต้องใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมหลายอย่าง
ผสมผสานกนัในการศึกษาและตีความ ขณะท่ีตวัแบบของ O’reilly (1991) มีความหมายว่าเป็น
รูปแบบการตระหนักรู้ร่วมกนัของสมาชิก  และเม่ือพิจารณาแนวทางการตวัแบบพบว่า ตวัแบบ
วฒันธรรมของ Denison (1990)  มีแนวทางการพฒันาตวัแบบวฒันธรรมองคก์ารจากการทบทวน
วรรณกรรมในอดีต และไดต้ั้งเป็นสมมติฐานข้ึนมาตามดว้ยการศึกษาเพื่อทดสอบสมมติฐาน และมี
การขยายตวัแบบโดยเพิ่มมิติยอ่ย 3 ดา้นในแต่คุณลกัษณะเพื่อใหมี้รายละเอียดมากข้ึน โดยการนาํไป
ศึกษาระดับนานาชาติ กล่าวคือศึกษาขา้มวฒันธรรม ทั้ งในยุโรป อเมริกา เอเชีย ออสเตรเลีย 
ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา ทั้งในภาครัฐและเอกชน ขณะท่ีตวัแบบตวัแบบวฒันธรรมการแข่งขนั
ค่านิยมของ Cameron and Quinn (1999) พฒันาแนวคิดวฒันธรรมมาจากแนวคิดการแข่งขนัของ
ค่านิยม ซ่ึงเกิดจากเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัวฒันธรรมองค์การ (ไม่ไดเ้กิดจากแนวคิด) กล่าวคือ 
ภาษาท่ีใชใ้นแบบประเมินวฒันธรรมองคก์ารของ Cameron and Quinn (1999) มีความเหมาะสม
สาํหรับการนาํไปใชก้บัองคก์ารภาคธรุกิจ หากตอ้งการนาํไปใชใ้นภาครัฐและสังคม ผูศึ้กษาควรนาํ
แบบประเมินไปปรับปรุงภาษาใหส้อดคลอ้งกบับริบทขององคก์ารท่ีศึกษาเสียก่อน ขณะท่ีตวัแบบ
วฒันธรรม O’reilly (1991) พฒันาข้ึนตามวิธีของ O’Reilly, Chatman and Caldwell (1990)โดยนาํ
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ตวัแปร Organizational Culture Profile (OCP) 54 ตวัแปรมาทดสอบและจดัเรียงใหม่แต่ตวัแบบน้ียงั
มีองค์ประกอบท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ไม่มีความเสถียรซ่ึงอาจจะทาํให้การวดัประสิทธิผล
องคก์ารคลาดเคล่ือนผูศึ้กษาจึงไม่นาํตวัแบบน้ีมาพิจารณาอีกในขอ้ต่อไป   

เม่ือพิจารณาขอ้คาํถามท่ีใชใ้นแบบสอบถามวฒันธรรมองคก์ารแบบการแข่งขนั
ค่านิยมของ Cameron and Quinn (1999) ซ่ึงมีเพียง 16 ขอ้คาํถาม ขณะท่ีจาํนวนขอ้คาํถามท่ีใชใ้น
แบบสอบถามของตวัแบบวฒันธรรมองคก์ารของ Denison (1990) ซ่ึงมีจาํนวน 54 ขอ้ แสดงว่า
แบบสอบถามวฒันธรรมองคก์ารน้ีมีความสามารถในการจดัเก็บรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัชุดค่านิยม
ความเช่ือ และฐานคติของสมาชิกภายในองคก์ารไดดี้กว่า ตวัแบบวฒันธรรมองคก์ารของ Cameron 
and Quinn (1999) ท่ีแสดงให้เห็นถึงขอ้จาํกดัของแบบสอบถามของในการจดัเก็บรายละเอียดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชุดค่านิยม ความเช่ือ และฐานคติของสมาชิกภายในองคก์าร  

เม่ือพิจารณาแนวทางการวิจยัตวัแบบวฒันธรรม Denison (1990) ไดใ้ชแ้นวทางการวิจยัเชิง
ปริมาณซ่ึงเป็นแนวทางเดียวกบัแนวทางการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจึงเลือกตวัแบบวฒันธรรมองคก์าร
ของ Denison (1990) เป็นตวัแปรตน้ในการศึกษาคร้ังน้ี 

 
2.2.4  สรุปแนวคดิวฒันธรรม 
จากการทบทวนวรรณกรรม และผลงานทางวิชาการของนักวิชาการพบว่า วฒันธรรม

องคก์ารนั้นมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จขององคก์าร เน่ืองจากวฒันธรรมทาํหนา้ท่ีเป็นกลไกในการ
สร้างแนวทางเพ่ือให้องค์การปรับตวัไดใ้นสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทาํให้องค์การสามารถอยู่รอด 
เติบโต และถา้หากวฒันธรรมมีความแขง็แกร่งก็ไดจ้ะส่งผลองคก์ารนั้นเกิดความไดเ้ปรียบเชิงการ
แข่งขนั 

แนวคิดวฒันธรรมองคก์ารนั้นมีตน้กาํเนิดมาจากรากฐานท่ีแตกต่างกนั 2 หลกัคือ  หลกัคิด
ท่ีมาจากรากฐานทางมานุษยวิทยา ท่ีกล่าวว่าองคก์ารคือวฒันธรรมและหลกัคิดท่ีมาจากรากฐานทาง
สังคมวิทยา ท่ีกล่าวว่า ในองคก์ารมีวฒันธรรมอยู่  ซ่ึงในรากฐานทั้งสองน้ียงัมีอีก 2 แนวทาง
การศึกษาคือ แนวทางการศึกษาเชิงหนา้ท่ี เช่น วฒันธรรมเกิดข้ึนจากการมีพฤติกรรมร่วมกนั และ
แนวทางการศึกษาภาษาสัญลกัษณ์ เช่น วฒันธรรมจะเกิดข้ึนจากการรับรู้และตีความของแต่ละ
บุคคล  แนวทางการศึกษาวฒันธรรมองค์การทั้ งสอง   มีความเช่ือพื้นฐานท่ีแตกต่างกัน  คือ 
แนวทางการศึกษาเชิงหน้าท่ี มีความเช่ือพื้นฐานว่านักวิจัยสามารถกาํหนดความแตกต่างด้าน
คุณสมบติัของวฒันธรรมองคก์ารได ้สามารถเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ารไดแ้ละสามารถวดัได้
ในเชิงประจกัษ ์  ดงันั้นจึงเช่ือว่าวฒันธรรมองคก์ารมีศกัยภาพในการทาํนายประสิทธิผลองคก์าร
หรือผลลพัธ์อ่ืน ๆ ได ้   ขณะท่ีแนวทางการศึกษาภาษาสัญลกัษณ์ มีความเช่ือพื้นฐานว่าไม่มีส่ิงใด
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ดาํรงอยู่ในองคก์ารนอกเสียจากวฒันธรรมองคก์ารเท่านั้น ทุกคนภายในองคก์ารก็จะอยู่ท่ามกลาง
วฒันธรรมองคก์ารตลอดเวลา  ซ่ึงจะถูกกล่อมเกลาดว้ยปรากฏการณ์ต่าง ๆ ภายในองคก์าร  ดงันั้น
จึงเช่ือว่าวัฒนธรรมองค์การสามารถทาํความเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในองค์การได ้
(Cameron and Quinn, 1999: 132) 

  จากการทบทวนความหมายของวฒันธรรมองคก์ารจากงานพิมพท่ี์เผยแพร่อย่างมากมาย
นั้ นพบว่ามีลักษณะร่วมบางประการท่ีมักจะพบในการนิยามความหมาย ซ่ึงอาจจะสรุปได้ว่า 
วฒันธรรมองคก์ารคือ ชุดของค่านิยม ความเช่ือ ฐานคติ ท่ีมีร่วมกนัและรูปแบบของการปฏิบติัร่วม
ต่าง ๆ ของสมาชิกในองคก์ารท่ีบ่งบอกถึงคุณลกัษณะขององคก์ารและสมาชิกในองคก์าร มีการ
ถ่ายทอดในฐานะท่ีเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้งซ่ึงมีความหมายต่อองค์การและมีความทนทานต่อการ
เปล่ียนแปลง 

ตวัแบบท่ีใชใ้นการศึกษาวฒันธรรมมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ทั้งตวัแบบในการวิจยัเชิงคุณภาพ
และตวัแบบในการวิจยัเชิงปริมาณ ในท่ีน้ีขอนาํเสนอตวัแบบท่ีมีความสาํคญั เพียง 4 ตวัแบบ คือ ตวั
แบบวฒันธรรมของ Schien (1985) ตวัแบบวฒันธรรมของ Denison (1990) และ ตวัแบบวฒันธรรม
ของ O’Reilly, Chatman and Caldwell (1991) ตวัแบบวฒันธรรมของ Cameron and Quinn (1999)  

ตวัแบบวฒันธรรมของ Schien (1985)    ไดใ้ชแ้นวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีมุมมองว่า
ระดบัของวฒันธรรมเป็นแนวคิดในการจาํแนกระหวา่งส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมกบัส่ิงท่ีเป็นนามธรรม โดย
จาํแนกออกเป็นสามระดับดังน้ี ระดับแรกคือส่ิงประดิษฐ์เป็นระดับท่ีแสดงออกมาให้เห็นเป็น
รูปธรรมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสังเกตเห็นไดง่้ายท่ีสุด ระดบัท่ีสองคือ ระดบัความเช่ือและค่านิยม ซ่ึงเป็น
นามธรรมและสามารถเขา้ถึงไดไ้ม่ยากนกัโดยการอาศยัเคร่ืองมือการศึกษาท่ีเหมาะสม  และระดบัท่ี
สามคือระดบัฐานคติพื้นฐาน เป็นนามธรรมท่ีอยู่ในระดบัลึกท่ีสุดและเขา้ถึงไดย้ากท่ีสุดตอ้งใช้
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมหลายอยา่งมาผสมผสานกนัในการศึกษา  นอกจากน้ี Schien ยงัไดเ้สนอกรอบ
ในการจาํแนกประเภทของวฒันธรรมยอ่ย ของกลุ่มบุคลากรในองคก์าร โดยใชล้กัษณะของงานเป็น
เกณฑใ์นการจาํแนกประเภท ซ่ึงไดแ้ก่ วฒันธรรมผูป้ฏิบติั (Operator Culture) วฒันธรรมวิศวกรรม 
(Engineering Culture) และวฒันธรรมผูบ้ริหาร (Executive Culture)  

ตวัแบบวฒันธรรมของ Denison (1990) ไดใ้ชแ้นวทางในการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อช้ีใหเ้ห็น
ถึงความสําคญัของการเช่ือมโยงระหว่างการปฏิบติัของการจดัการ กับฐานคติและความเช่ือ ท่ี
ก่อใหเ้กิดกลุ่มของแนวทางปฏิบติั หรือนโยบายและการปฏิบติัเชิงรูปธรรมขององคก์าร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
มีผลต่อประสิทธิผลขององคก์าร โดยในตวัแบบน้ีมีลกัษณะวฒันธรรม 4 ประเภท คือ 1) วฒันธรรม
ส่วนร่วม 2) วฒันธรรมเอกภาพ 3) วฒันธรรมการปรับตวั 4) วฒันธรรมพนัธกิจ โดยวฒันธรรม
องคก์ารแต่ละรูปแบบสามารถเกิดข้ึนไดพ้ร้อมกนัภายในองคก์ารเดียวกนั แต่อาจจะมีความมากนอ้ย
ต่างกนั  
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 ตวัแบบวฒันธรรมของ O’Reilly, Chatman and Caldwell (1991) ซ่ึงมีแนวทางการศึกษา
เชิงปริมาณ ไดคิ้ดคน้ตวัแบบวฒันธรรมองคก์ารโดยการหาองคป์ระกอบ จากตวัแปรทั้งหมด 54 ตวั
ไดน้าํมาจดัเรียงแบบ Q-sort Technique และตดัตวัแปรท่ีเห็นว่าไม่สาํคญัออก จนเหลือตวัแปรเพียง 
26 ตวั และนาํตวัแปรทั้ง 26 ตวัน้ี มาดาํเนินการโดยใชเ้ทคนิคท่ีเรียกว่า Exploratory Factor Analysis  
แลว้ทาํการสกดัปัจจยั ก็จะไดปั้จจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร 7 ปัจจยั คือ ดา้นการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ 
(Innovation) ดา้นความมัน่คง แน่วแน่ (Stability) ดา้นการกาํหนดทิศทางของผลลพัธ์(Outcome 
Orientation)   ดา้นความสนใจรายละเอียด (Attention to Detail)  ดา้นการให้ความเอาใจใส่ต่อ
พนกังาน (Respect for People)  ดา้นการกาํหนดทิศทางของทีม  (Team Orientation)  และ  ดา้น
ความกลา้ ปฏิบติัการเชิงรุก (Aggressiveness)  ตวัแบบน้ีไม่เพียงแต่วดัผลกระทบของวฒันธรรม
องคก์ารท่ีมีต่อประสิทธิภาพขององคก์ารเท่านั้น แต่ยงัวดัถึงบุคลิกของปัจเจกบุคคลในองคก์ารและ
วฒันธรรมองคก์ารอีกดว้ย โดยค่านิยมของพนกังานท่ีไดจ้ากการวดัมาเทียบกบัค่านิยมขององคก์าร
เพื่อทาํนายเจตนา หรือความมุ่งหมายท่ีจะอยู่ร่วมในองคก์าร และอตัราการลาออก ของสมาชิกใน
องคก์าร ซ่ึงตวัแบบน้ีมีองคป์ระกอบท่ีไม่ตายตวั ผูศึ้กษาสามารถใชอ้งคป์ระกอบใดก็ไดภ้ายใน 54 
องคป์ระกอบข้ึนอยูก่บับริบทท่ีศึกษา 

ตวัแบบวฒันธรรมของ Cameron and Quinn (1999) ซ่ึงแนวทางการศึกษาเชิงปริมาณ ตวั
แบบน้ีมีรากฐานมาจากคาํถามท่ีว่า ประสิทธิผลขององคก์ารคืออะไรและมีหลกัเกณฑอ์ะไรท่ีระบุ
ไดว้่าองคก์ารมีประสิทธิผลหรือไม่มี และจากการศึกษาพบว่าประสิทธิผลองคก์ารสามารถจาํแนก
ออกไดเ้ป็น 2 มิติท่ีมีลกัษณะเชิงการแข่งขนัซ่ึงกนัและกนั คือ มิติแรกเป็นการแข่งขนัระหว่างการ
เน้นความยืดหยุ่น การจดัการตนเองและพลวตักบัความมีเสถียรภาพ ความเป็นระเบียบและการ
ควบคุม ส่วนมิติท่ีสองเป็นการแข่งขนัระหว่างการเนน้ภายในองคก์าร การบูรณาการและความเป็น
เอกภาพกบัการเนน้ภายนอกองคก์าร ความแตกต่างหลากหลายและการแข่งขนั เม่ือนาํมิติทั้งสองมา
รวมกนัก็จะกลายเป็นส่ีมุม แต่ละมุมจะระบุกลุ่มตวัช้ีวดัของความสําเร็จแตกต่างกนั และสามารถ
จาํแนกเป็นวฒันธรรมองค์การ 4 ประเภทคือ 1) วฒันธรรมสัมพนัธ์เก้ือกูล 2) วฒันธรรมการ
ปรับเปล่ียน 3) วฒันธรรมสายบงัคบับญัชา 4) วฒันธรรมการตลาด 
 

2.3  แนวคดิองค์การการเรียนรู้ (Learning Organization)  
 
2.3.1  ทีม่าขององค์การการเรียนรู้ 
องคก์ารการเรียนรู้เป็นแนวคิดในการพฒันาองคก์ารรูปแบบหน่ึงท่ีเปรียบเสมือนหวัใจหลกั

ของการพฒันาองคก์าร ท่ีจะสามารถนาํองคก์ารและบุคลากรท่ีอยูภ่ายในองคก์ารใหก้า้วผา่นกระแส
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ของแรงผลกัดนัท่ีเกิดจากทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลย ีหรือท่ีเรียกว่ายคุของโลกาภิวตัน์
ท่ีทาํใหส่ิ้งต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว สาเหตุท่ีองคก์ารทุกองคก์ารตอ้งมีองคก์ารการเรียนรู้
ข้ึนมา เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถยนืหยดัอยูท่่ามกลางของกระแสโลกาภิวตัน์ เพราะองคก์ารการเรียนรู้
เป็นกระบวนการบริหารจดัการท่ีขยายขีดความสามารถและเพ่ิมศกัยภาพ ในการสร้างผลงาน สร้าง
อนาคตตลอดจนสร้างความไดเ้ปรียบในทางการแข่งขนัในตลาดโลก อาจจะกล่าวไดว้า่กระบวนการ
การเรียนรู้ในองคก์ารการเรียนรู้นั้น ควรอยูใ่นทุก ๆ ท่ีและทุกกระบวนการขององคก์าร ท่ีทุกคนใน
องคก์ารตอ้งร่วมกนัเรียนรู้และร่วมกนัทาํอย่างเป็นระบบ และเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนันั้น องค์การต่างๆตอ้งเรียนรู้จากทั้งความสําเร็จและความลม้เหลวให้เร็วยิ่งข้ึนและดีข้ึน
กวา่เดิม อีกทั้งยงัจาํเป็นตอ้งปฏิรูปตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 แนวคิดเก่ียวกบัองคก์ารการเรียนรู้ (Learning Organization) เร่ิมตน้จากงานเขียนของ 
Argyris และ Shon (1978) ซ่ึงใชค้าํว่า การเรียนรู้องคก์าร (Organizational Learning: OL) โดยให้
ความเห็นว่า องคก์ารเรียนรู้โดยบุคลากรในองคก์าร การเรียนรู้ในองคก์ารมีสองลกัษณะคือ การ
เรียนรู้แบบวงจรเด่ียว (Single Loop Learning) คือ ความสามารถในการตรวจหา และแกไ้ข
ขอ้ผิดพลาดในการทาํงานประจาํภายใตธ้รรมเนียมปฏิบติัในการดาํเนินงานท่ีเคยมีมา แมว้่าการ
เรียนรู้แบบวงจรเดียวจะใชใ้นการแกไ้ขปัญหาของงานประจาํท่ีปฏิบติัภายในองคก์ร แต่การเรียนรู้
แบบวงจรเดียวน้ีไม่ไดค้าํนึงถึงเหตุผลหรือสาเหตุท่ีตอ้งปฏิบติัตามนโยบายหรือแผนงาน  และการ
เรียนรู้แบบวงจรสองระดบั (Double Loop Learning) การเรียนรู้แบบน้ีเกิดข้ึนเม่ือมีการตรวจพบ
ขอ้ผิดพลาด และมีการทบทวนปรับปรุงธรรมเนียมปฏิบติั นโยบายและวตัถุประสงคข์ององคก์าร
ดว้ย การเรียนรู้แบบน้ีทาํใหอ้งคก์ารสามารถติดตามแกไ้ขพฤติกรรม และสามารถกาํหนดมาตรฐาน
หรือแนวทางท่ีควรจะดาํเนินการเองได ้การเรียนรู้แบบสองวงจรจึงเป็นการเรียนรู้แบบเปล่ียนแปลง
รากฐาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่านิยมและทิศทางขององคก์ารดว้ย 
 Watkins and Marsick (1987) ไดน้าํเสนอการเรียนรู้อยา่งไม่เป็นทางการและการเรียนรู้โดย
บงัเอิญ (Informal and Incidental Learning) (Cseh, Watkins and Marsick, 1990;  Marsick and 
Watkins, 2001)   Informal and Incidental Learning หมายถึง การเรียนรู้ซ่ึงเกิดจากโอกาสตาม
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของคนเราเม่ือเขาควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง (Cseh, Watkins and 
Marsick, 1999)  การเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการคือการเรียนรู้ซ่ึงมีลกัษณะส่วนใหญ่ท่ีไม่มี
รูปแบบ  เป็นไปตามประสบการณ์   และไม่มีลกัษณะเป็นสถาบนั (Marsick and Volpe, 1999) 
 Pedler, Burgoyne and Boydell (1988) ไดเ้สนอแนวคิดว่า บริษทัแห่งการเรียนรู้มี
ความสาํคญัต่อองคก์าร สามารถนาํความรู้ไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื โดยเนน้เร่ืองการลงมือปฏิบติัจริง  
และไดแ้บ่งองคป์ระกอบขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ ออกเป็น 5 องคป์ระกอบหลกั  11 องคป์ระกอบ
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ยอ่ย คือ 1) ดา้นกลยทุธ์(Strategy) ซ่ึงมีองคป์ระกอบยอ่ยคือ วิธีการเรียนรู้เพ่ือกาํหนดกลยทุธ์ และ
การสร้างนโยบายแบบมีส่วนร่วม 2) ดา้นการมองภายในองคก์าร ซ่ึงจะพิจารณาการให้ขอ้มูล
ข่าวสาร การสร้างระบบตรวจสอบ การแลกเปล่ียนภายในองคก์าร และการให้รางวลัอยา่งยืดหยุ่น 
3) ดา้นโครงสร้าง เนน้การกระจายอาํนาจมีลกัษณะท่ียืดหยุน่ 4) ดา้นการมองภายนอกองคก์ารโดย
ใชว้ิธีการ  เปรียบเสมือนพนกังานผูว้ิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม และการเรียนรู้ระหวา่งองคก์าร  5. ดา้น
โอกาสการเรียนรู้ เน้นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และ โอกาสทุกคนใน
การพฒันาตนเอง   

 จากนั้น Senge (1990) ไดพ้ฒันาแนวคิดองคก์ารการเรียนรู้ (LO) ข้ึนมา โดยมีการแยก
ระหว่างการเรียนรู้แบบปรับตวั (Adaptive Learning) กบัการเรียนรู้แบบสร้างสรรค ์(Generative 
Learning) การเรียนรู้แบบปรับตวัเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสมรรถภาพในการจดัการสถานการณ์หรือ
ปัญหาใหม่โดยการปรับปรุงและการแกไ้ข ส่วนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค ์เน้นการพฒันาทกัษะ
ใหม่ ทางเลือกใหม่ ความเป็นไปไดใ้หม่ขององคก์าร ตลอดจนการนิยามหรือสร้างความหมายใหม่
ใหก้บัองคก์าร Senge (1990) ไดเ้ขียนผลงานออกเผยแพร่จนเป็นท่ียอมรับ ในหนงัสือช่ือ The Fifth 
Discipline: the Art and Practice of The Learning Organization ซ่ึงกล่าวถึงหลกั 5 ประการท่ีจะ
นาํไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นลกัษณะในเชิงทฤษฎี ท่ีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการเรียนรู้คือ 
การคิดอยา่งเป็นระบบ (System Thinking) การเป็นนายแห่งตน (Personal Mastery) ตวัแบบแห่งจิต 
(Mental Model)  การมีวิสัยทศัน์ร่วม (Shared Vision) และการเรียนรู้ของทีม (Team Learning) และ
ในปี 1994 ไดมี้ผลงาน ท่ีกล่าวถึงพ้ืนฐานของวินยั 5 ประการท่ีจะนาํไปสู่องคก์ารการเรียนรู้เป็น
ลกัษณะเชิงปฏิบติัการช่ือ The Fifth Discipline Field Book: Strategy and Tool for Building 
Learning Organization เพื่อใหข้อ้แนะนาํและแนวทางท่ีสนบัสนุน ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั
ในองคก์าร และในปีเดียวกนันั้นเอง Senge ไดจ้ดัตั้งศูนยก์ารศึกษาองคก์ารการเรียนรู้ข้ึนจากการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการใหแ้ก่สถาบนัชั้นนาํต่างๆ ณ Sloan School of Management, MIT เพื่อถ่ายโอน
แนวคิดสู่การปฏิบัติจากนั้ นได้ตีพิมพ์หนังสือเก่ียวกับองค์การการเรียนรู้อีกหลายเล่มเพ่ือให้
ขอ้แนะนาํ แนวทางทางในการปฏิบติัท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ในแบบต่าง ๆ ต่อมา Swieringa and 
Wierdsma (1992) ไดน้าํเสนอการเรียนรู้แบบวงจรสามระดบั (Triple Loop Learning) ซ่ึงเป็นการตั้ง
คาํถามต่อหลกัการพื้นฐานท่ีรากฐานสาํคญัขององคก์ารและการทา้ทายพนัธกิจ วิสัยทศัน์ ตาํแหน่ง
ในการแข่งขนั และวฒันธรรม (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเกต็, 2553)   

ต่อมาจากแนวคิดการเรียนรู้อยา่งไม่เป็นทางการและการเรียนรู้โดยบงัเอิญ (Informal and 
Incidental Learning)  Marsick and Watkins (1993) ไดพ้ฒันาและสร้างเป็นโมเดลขอ้คาํถามดา้นมิติ
ขององคก์ารการเรียนรู้ (The Dimension of the Learning Organization Questionnaire: DLOQ) 
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ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 7 ประการ ท่ีสามารถช้ีวดัความเป็นองคก์ารการเรียนรู้เนน้การเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองในทุกระดบัและการจดัการผลของความรู้ท่ีไดโ้ดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองและการเปล่ียนเปลง ซ่ึงตวัแบบน้ี ไดรั้บการทดสอบซํ้ าจนเป็นท่ียอมรับว่ามีความ
เท่ียงตรงและเช่ือถือได ้(Marsick and Watkins, 2003) 

จากนั้น Marquardt (1996) ไดร้วบรวมแบบจาํลององคก์ารท่ีมีการเช่ือมโยงของระบบต่าง ๆ 
(The System-linked Organization Model) นาํเสนอตวัแบบขององคก์ารการเรียนรู้เชิงระบบ ท่ีมี
ระบบยอ่ยท่ีสมัพนัธ์กนั 5 ระบบ โดยมี ระบบยอ่ยการเรียนรู้เป็นระบบยอ่ยหลกั และระบบยอ่ยอีก 4 
ระบบไดแ้ก่ ระบบยอ่ยดา้นองคก์าร ระบบยอ่ยดา้นคน ระบบยอ่ยดา้นความรู้ และระบบย่อยดา้น
เทคโนโลยี  โดยระบบย่อยทั้งหมดลว้นเป็นส่วนประกอบในการสร้าง และบาํรุงการเรียนรู้ใน
องค์การท่ีจะมิได้ ระบบย่อยทั้ งห้าน้ีมีความสัมพนัธ์และเติมเต็มซ่ึงกันและกันถา้ระบบย่อยใด
อ่อนแอหรือขาดหายไป ระบบยอ่ยอ่ืน ๆ จะไดรั้บความเสียหายไปตาม ๆ กนั  นอกจากน้ีการเรียนรู้
จาํเป็นท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์าร (Marquardt, 1996) รวมทั้ง
ยงัตอ้งมีทกัษะท่ีสาํคญัต่อการเกิดการเรียนรู้ โดยประเด็นเร่ืองทกัษะของการเรียนรู้น้ี Marquardt ได้
ประยกุตห์ลกัการพื้นฐาน 5 ประการของ Senge (1990) ซ่ึงนาํเสนอไวใ้นหนงัสือเร่ือง The Fifth 
Discipline:The Art and Practice of Learning Organization คือการคิดอยา่งเป็นระบบ (System 
Thinking) การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ (Personal Mastery) การปรับปรุงแบบแผนทางความคิด 
(Improving Mental Models) การเรียนรู้แบบทีม (Team Learning) การสร้างวิสันทศัน์ร่วมกนั 
(Building Shared Vision) โดย Marquardt ไดท้าํการเพ่ิมทกัษะท่ีสาํคญัอีกหน่ึงทกัษะ คือสุนทรีย
สนทนา (Dialogue) ซ่ึงเป็นการพดูคุยเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้จนก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั 

2.3.1.1  องคก์ารการเรียนรู้ และการเรียนรู้องคก์าร 
จากท่ีมาของแนวคิดองคก์ารการเรียนรู้ขา้งตน้จะพบว่า มีนกัวิชาการส่วนหน่ึงใช้

คาํว่า การเรียนรู้ขององคก์าร (OL) ในขณะท่ีส่วนหน่ึงใช้คาํว่า องคก์ารการเรียนรู้ (LO) และ
บางส่วนใชท้ั้งสองคาํในความหมายท่ีเหมือนกนั Marquardt (1996) ไดอ้ภิปรายถึงความแตกต่าง
ระหวา่ง การเรียนรู้ขององคก์าร (OL) และองคก์ารการเรียนรู้ (LO) ว่า  องคก์ารการเรียนรู้จะมุ่งเนน้
ไปท่ี อะไร และการอธิบายระบบต่าง ๆ และคุณลกัษณะขององค์การท่ีเรียนรู้และทาํให้เกิด
เอกลกัษณ์ร่วมกนั (Collective Entity) ในทางตรงกนัขา้ม การเรียนรู้ขององคก์ารนั้นอา้งถึงว่า การ
เรียนรู้ขององคก์ารนั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร อย่างไร ตวัอย่างเช่น ทกัษะ และกระบวนการต่าง ๆ ของ
การสร้างและการใชอ้งคค์วามรู้ ดงันั้นการเรียนรู้ขององคก์ารเป็นมิติหรือองคป์ระกอบหน่ึงของ
องคก์ารการเรียนรู้ (อนงนาฎ ภูมิภกัดี, 2554) นอกจากน้ี Ortenblad (2001) ไดแ้ยกแยะความ
แตกต่างระหว่าง การเรียนรู้ขององคก์าร (OL) กบัองคก์ารการเรียนรู้ (LO) ในสามมิติคือ ดา้น
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ลกัษณะของเน้ือหา ดา้นบรรทดัฐาน และดา้นกลุ่มเป้าหมาย  มิติแรกดา้นเน้ือหา การเรียนรู้ของ
องคก์าร (OL) เนน้กระบวนการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ภายในองคก์าร ขณะท่ี  องคก์ารการเรียนรู้ 
(LO) เป็น “รูปแบบขององคก์ารท่ีกระบวนการเรียนรู้มีความสําคญั” ซ่ึงเป็นการอุปมาอุปไมยใน
ลักษณะหน่ึงท่ีนักทฤษฎีองค์การใช้ในการอธิบายองค์การ เช่น องค์การในฐานะท่ีเป็นกลไก 
องคก์ารในฐานะท่ีเป็นส่ิงมีชีวิต องคก์ารในฐานะสมอง (องคก์ารเรียนรู้) องคก์ารในฐานะท่ีเป็น
ระบบการเมือง องคก์ารในฐานะท่ีเป็นคุกของคนโรคจิต เป็นตน้ Morgan (1986 อา้งถึงใน พิชาย 
รัตนดิลก ณ ภูเกต็, 2553) มิติท่ีสองดา้นบรรทดัฐาน (Normative) การเรียนรู้ขององคก์ารเป็นแนวคิด
เชิงพรรณนา (Descriptive Concept) ขณะท่ีองค์การการเรียนรู้เป็นแนวคิดเชิงบรรทดัฐาน 
(Normative Concept) แนวคิดเชิงพรรณนาเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวกบัลกัษณะความเป็นจริงขององคก์าร
ท่ีดาํรงอยู่  ขณะท่ีแนวคิดเชิงบรรทดัฐานเป็นการศึกษาในส่ิงท่ีควรจะเป็น ซ่ึงตอ้งการกิจกรรมใน
การขบัเคล่ือนไปสู่เป้าประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงันั้นองคก์ารแทบทุกองคก์ารมีการเรียนรู้ แต่มีเพียงบาง
องคก์ารเท่านั้นท่ีเป็น องคก์ารการเรียนรู้ และมิติท่ีสามดา้นกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาการ
เรียนรู้ขององคก์ารส่วนใหญ่เป็นนกัวิชาการ ขณะท่ีกลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาองคก์ารการเรียนรู้เป็นนกั
ปฏิบติัและท่ีปรึกษา (Ortenblad, 2001) อาจกล่าวไดว้่า องคก์ารการเรียนรู้เป็นระบบ หลกัการ 
คุณลกัษณะ และรูปแบบต่างๆท่ีสาํคญั อาศยักิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลยทุธ์สาํคญัในการขบัเคล่ือน 
หรือเปล่ียนแปลงองคก์ารไปสู่เป้าประสงค ์โดยมีนกัปฏิบติัและท่ีปรึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษา
องคก์ารการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Marsick and Watkins (1993) ท่ีเห็นว่าคุณลกัษณะสาํคญัของ 
องคก์ารการเรียนรู้ อยู่ท่ีการเรียนรู้ในองคก์ารจะกระทาํร่วมกนัทั้งในระดบับุคคล ระดบัทีม ระดบั
องคก์าร และระดบัชุมชนท่ีแวดลอ้มองคก์าร ซ่ึงจะใชก้ารเรียนรู้เป็นกลยทุธ์สาํคญัในการปฏิรูปหรือ
เปล่ียนแปลงองคก์าร เน้นการเรียนรู้ร่วมกนั คนในองคก์ารมีส่วนร่วมอย่างสําคญัในการกาํหนด
วิสัยทศัน์ขององคก์าร  ขณะท่ีการเรียนรู้ขององคก์ารเป็นทกัษะและกระบวนการ ความเป็นจริงท่ี
องคก์ารดาํรงอยู ่มีกลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาคือนกัวิชาการ 

  
2.3.2  การนิยาม หรือความหมายของ องค์การการเรียนรู้ 
คาํนิยาม หรือความหมายขององค์การการเรียนรู้นั้ นยงัไม่มีการนิยามไวต้ายตัว ไม่มี

ความหมายกลางท่ีใชไ้ดท้ัว่ไป การเรียนรู้เป็นคาํท่ีมีความหมายกวา้งและลึกซ้ึงเกินกว่าท่ีจะพยายาม
อธิบายกนัในเชิงพฤติกรรม เน่ืองดว้ยการเรียนรู้ยงัเป็นกระบวนการภายในของบุคคล เป็นเร่ืองของ
คิดและจิตวิญญาณดว้ย นอกกจากน้ีคาํว่า องคก์ารก็เป็นคาํท่ีมีความหมายกวา้งเช่นเดียวกนั เพราะ
อาจจะหมายถึงกลุ่มคน หรือสถานท่ีของอลุ่มคนเพื่อทาํกิจกรรมท่ีมีเป้าหมายร่วมกนั หรือ อาจจะ
เป็นครอบครัว ชุมชน เป็นตน้ (Senge, 1990) ดงันั้นท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัน้ีจึงเป็นความหมายท่ีมา
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จากนักวิชาการหลายท่าน ซ่ึงอาจจะมีมุมมองท่ีต่างกัน แต่โดยแก่นแทแ้ลว้ทุกคนต่างมองภาพ
ความสาํเร็จเป็นภาพเดียวกนัคือ ตอ้งการเห็นบุคคลในทุกระดบัขององคก์ารเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (อนงนาฎ ภูมิภกัดี, 2554) ซ่ึงผูศึ้กษาไดร้วบรวมไวด้งัน้ี 

Argyris and Schon (1997 อา้งถึงใน วีระวฒัน์ ปันนิตามยั, 2544: 58) ให้ความหมาย
องค์การการเรียนรู้ว่า เป็นกระบวนการตรวจสอบ และแกไ้ข ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนๆในองค์การ 
ลดทอนส่ิงท่ีเรียกว่า “รูปแบบท่ีผูค้นแสดงออกเป็นนิสัยเพื่อการปกป้องตนเอง” (Defensive 
Routines) หรือแกต้วัใหห้มดไป 

Garvin (1993 อา้งถึงใน อนงนาฎ ภูมิภคัดี, 2554) ใหค้วามหมายองคก์ารการเรียนรู้ว่า เป็น
องค์การท่ีมีทักษะในการสร้าง การได้มา และการถ่ายโอนความรู้และการนําไปปรับเปล่ียน
พฤติกรรม เพื่อสะทอ้นถึงความรู้ และความเขา้ใจใหม่ ๆ  

Nevis, Dibela and Gould (1995 อา้งถึงใน วีระวฒัน์ ปันนิตามยั, 2544: 58) กล่าวว่า องคก์าร
การเรียนรู้ เป็นความสามารถหรือกระบวนการภายในองคก์ารท่ีมุ่งรักษาพฒันาการปฏิบติัท่ีอาศยั
ประสบการณ์ถือไดว้่าเป็นระบบท่ีเกิดข้ึนและคงอยู่กบัองคก์าร ถึงแมว้่าจะมีการเปล่ียนแปลงตวัผู ้
ปฏิบติัแต่องคก์ารกจ็ะเรียนรู้ไปพร้อมกบัการผลิตสินคา้และ/หรือใหบ้ริการ  

Pedler, Burgoyne and Boydell (1991: 1-2) กล่าวว่า องคก์ารการเรียนรู้ เป็นองคก์ารท่ี
เอ้ืออาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ใหแ้ก่สมาชิกทุกคน และมีการปรับเปล่ียนตวัเองอยา่งต่อเน่ือง 
โดยตอ้งสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะเอ้ือและกระตุน้ใหทุ้กคนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั 

Senge (1990: 1) ไดใ้หค้วามหมายขององคก์ารการเรียนรู้ ว่าเป็นองคก์ารท่ีคนมีการขยาย
ความสามารถของพวกเขาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการสร้างสรรคท่ี์เป็นผลมาจากความปรารถนาอยา่ง
แทจ้ริงของพวกเขา เป็นองคก์ารท่ีมีรูปแบบการคิดใหม่ และมีการแตกแขนงความคิดใหเ้กิดข้ึน เป็น
องค์การท่ีมีความปรารถนาร่วมกนัอย่างเสรี โดยเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองดว้ยวิธีการเรียนรู้
ร่วมกนัในองคก์าร 

Watkins and Marsick (1993: 11) กล่าวว่า องคก์ารการเรียนรู้เป็นท่ีท่ีใชค้นในการสร้าง
ความเป็นเลิศให้แก่องคก์าร ขณะเดียวกนัก็ใชอ้งคก์ารในการสร้างความเป็นเลิศให้แก่คน โดยใช้
การเรียนรู้เป็นกระบวนการเชิงกลยทุธ์ท่ีต่อเน่ืองและบูรณาการเขา้กบัการทาํงาน และการกระจาย
อาํนาจแก่คนในองคก์าร เป็นตวักระตุน้ให้เกิดความร่วมมือและการเรียนรู้เป็นทีม ส่งเสริมการ
สนทนาอยา่งเปิดเผยและเช่ือมโยงการพ่ึงพาระหวา่งบุคคล องคก์าร และชุมชนท่ีองคก์ารตั้งอยู ่
 Marquardt and Raynolds (1994) ไดใ้หค้วามหมายขององคก์ารการเรียนรู้ว่าเป็นองคก์ารท่ี
มีบรรยากาศท่ีส่งผลต่อการกระตุน้การเรียนรู้ของบุคคลและกลุ่มให้เกิดข้ึนอย่างรวดร็ว โดยใช้
กระบวนการคิด วิพากษว์ิจารณ์ เพ่ือก่อใหเ้กิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึน มีวิธีการเรียนรู้ท่ีเป็นพลวตั
โดยอาศยัการเรียนรู้ การจดัการ และการใชค้วามรู้เป็นเคร่ืองมือไปสูค้วามสาํเร็จ ควบคู่ไปกบัการใช้
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
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 จากความหมายขององคก์ารการเรียนรู้ท่ีนักวิชาการต่าง ๆไดใ้ห้ความหมายไว ้สรุปไดว้่า 
องคก์ารการเรียนรู้คือ องคก์ารท่ีมีบรรยากาศเอ้ือให้สมาชิกในองคก์ารทุกคน ทุกระดบั ทั้งระดบั
บุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์าร เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง และเกิดการเปล่ียนแปลง
ตนเอง มีการสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการตดัสินใจ มีการสร้างความรู้ มีการ
แลกเปล่ียนความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์การ มีการจดัเก็บความรู้อย่างสร้างสรรค์ และนํา
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และการจดัเกบ็ และถ่ายทอดความรู้ 
 

2.3.3  แนวทางการศึกษาองค์การการเรียนรู้ 
2.3.3.1  วินยัแห่งการปฏิบติั 5 ประการของ Peter M Senge  
Senge (1990) ไดใ้ห้ความเห็นว่าบุคคลเป็นองคป์ระกอบสําคญัในองคก์ารการ

เรียนรู้ทั้งท่ีเป็นปัจเจกบุคคล หรือ ทีมงาน ทั้งในระดบัปฏิบติัการและระดบัผูน้าํองคก์าร ซ่ึงตอ้ง
อาศยัหลกัในการปฏิบติัเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน ท่ีจะนาํไปสู่ความเป็นเลิศขององคก์าร 
โดยหลกัการดงักล่าวคือ หลกั หรือวินยัแห่งการปฏิบติั 5 ประการขององคก์ารการเรียนรู้ (The Fifth 
Discipline) ประกอบดว้ย 1) การเป็นนายแห่งตน (Personal Mastery) 2) ตวัแบบแห่งจิต (Mental 
Model) 3) วิสยัทศัน์ร่วม (Shared Vision) และ 4) การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) 5) การคิดเชิง
ระบบ (System Thinking) (Senge, 1990)  

1)  การเป็นนายแห่งตน (Personal Mastery) 
องคก์ารการเรียนรู้ผ่านปักเจกชนผูเ้รียนรู้ แมว้่าการเรียนรู้ของปัจเจกชน

ไม่ใช่หลกัประกนัว่าองคก์ารจะเรียนรู้ แต่ปราศจากการเรียนรู้ของปัจเจกชน องคก์ารไม่มีวนัเรียนรู้
ได ้การเป็นนายแห่งตนเป็นหลกัการของการเรียนรู้และการเติบโตของบุคคล บุคคลท่ีมีระดบัความ
เป็นนายแห่งตนสูงจะขยายความสามารถของตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ืองและสร้างผลลพัธ์ท่ีเขาพึง
ปราถนาได ้จากการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองของบุคคลจะนาํไปสู่จิตวิญญาณขององคก์ารการเรียนรู้  เม่ือ
การเป็นนายแห่งตนกลายเป็นหลกัการพื้นฐานในชีวิตทาํใหบุ้คคลสามารถสร้างความกระจางชดัแก่
ตนเองไดว้่าอะไรคือส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในชีวิตและทาํให้พิจารณาความเป็นจริงไดอ้ย่างชดัเจนยิ่งข้ึน
การเรียนรู้เพื่อเป็นนายแห่งตนนั้นไม่ใช่การแสวงหาสะสมขอ้มูลข่าวสารแต่เป็นการขยายพรมแดน
แห่งความสามารถในการสร้างผลลพัธ์ท่ีบุคคลตอ้งการอยา่งแทจ้ริงในชีวิต 

บุคคลท่ีมีความเป็นนายแห่งตนสูงมีคุณลกัษณะร่วมกนัคือ 1) การมีความ
ตระหนกัรู้ถึงเป้าประสงคท่ี์อยู่เบ้ืองหลงัวิสัยทศัน์และเป้าหมายของตนเอง 2) มีทศันะในการมอง
ภาวะความเป็นจริงในปัจจุบนัอย่างเป็นมิตรไม่ใช่ศตัรู 3) มีการเรียนรู้ถึงวิธีการในการรับมือและ
ทาํงานร่วมกบัพลงัของการเปล่ียนแปลงมากกว่าท่ีจะต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 4) มีการแสวงหา
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คน้ควา้ความเป็นจริงอย่างต่อเน่ืองลึกซ้ึงและมีความถูกตอ้ง 5) มีสํานึกแห่งการเช่ือมโยงกบัผูอ่ื้น 
และสรรพชีวิตแต่ไม่ละท้ิงคุณลักษณะพิเศษของตนเอง 6) มีสํานึกของการเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการสร้างสรรคท่ี์ใหญ่กวา่ ท่ีพวกเขาสามารถมีอิทธิพลแต่ไม่มุ่งหวงัไปควบคุม 

2)  ตวัแบบแห่งจิต (Mental Model) 
ตวัแบบแห่งจิตหมายถึงแบบแผนทางความคิดท่ีอยู่ลึกในระดบัฐานคติ 

เป็นภาพภายในจิตใจเก่ียวกบัวิถีการดาํเนินของโลกภายนอก ภาพภายในจิตใจจะจาํกดัวิธีคิดและวิธี
ปฏิบติัของมนุษยใ์หอ้ยูใ่นกรอบท่ีพวกเขาคุน้เคย เหตุผลท่ีตวัแบบแห่งจิตมีอิทธิพลสูงต่อส่ิงท่ีมนุษย์
กระทาํ เพราะว่าตวัแบบทางจิตมีผลต่อวิธีการมองโลกบุคคลสองคนมีจิตแตกต่างกนัเม่ือสังเกตุ
เหตุการณ์เดียวกนัจะอธิบายแตกต่างกนั เพราะว่าพวกเขามองรายละเอียดแตกต่างกนันั่นเอง ตวั
แบบแห่งจิตหลายประการเป็นสาเหตุใหค้วามคิด ยทุธศาตร์ วิธีการทาํงานใหม่ ๆ ไม่สามารถนาํไป
ปฏิบติัได ้หรือบางอยา่งอาจมีการนาํไปปฏิบติัแต่จาํกดัเฉพาะในวงแคบๆ และค่อยๆยติุลง อยา่งไรก็
ตามปัญหาของตวัแบบแห่งจิตไม่ใช่เร่ืองท่ีว่าตวัแบบแห่งจิตนั้นผิดหรือถูก ปัญหาของตวัแบบแห่ง
จิตเกิดข้ึนเม่ือตัวแบบนั้ นอยู่ในภาวะซ่อนเร้นอยู่ใต้ระดับความตระหนักรู้ เม่ือเราไม่สามารถ
ตระหนกัรู้ถึงภาวะตวัแบบแห่งจิตของเราท่ีกาํหนดการกระทาํ ส่ิงท่ีตามมาคือเราก็จะไม่ทราบว่าเรา
มีปัญหาอะไรหรือเราทาํไม่ถูกตอ้งอยา่งไรแมต้วัแบบแห่งจิตบางประการเป็รอุปสรรคต่อการเรียนรู้ 
แต่ตวัแบบแห่งจิตจาํนวนมากท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ การพฒันาตวัแบบแห่งจิต สามารถทาํไดโ้ดย  
การพฒันาทกัษะการไตร่ตรอง และทกัษะการสืบถาม 

(1) ทกัษะการไตร่ตรอง เป็นการทาํให้กระบวนการทางความคิดของ
เราชา้ลงเพ่ือวา่เราสามารถตระหนกัรู้ไดว้า่ตวัแบบแห่งจิตของเราก่อรูปข้ึนมาไดอ้ยา่งไร และวิธีการ
ท่ีตวัแบบแห่งจิตมีอิทธิพลต่อการกระทาํของเรา  

(2) ทกัษะการสืบถาม เป็นการพยายามเขา้ใจฐานคติและจุดยืนของคู่
สนทนา คู่แข่ง คู่คา้ ผูรั้บบริการ หรือประชาชนทัว่ไปท่ีเขา้มารับบริการจากองคก์าร โดยปกติมนุษย์
มีแนวโนม้ท่ีจะอภิปรายสนบัสนุนความคิดของตนเองโดยไม่สนใจไต่ถามความคิดและจุดยืนของ
ผูอ่ื้น ซ่ึงจะทาํให้ไม่สามารถเจรจาหาทางออกท่ีสร้างประโยชน์ร่วมกนัได ้ทกัษะการสืบถามเป็น
กรอบแห่งจิตให้มีความเปิดเผยและเปิดกวา้งมากข้ึนโดยการฟังผูอ่ื้นและเขา้ใจผูอ่ื้นให้มากข้ึนเพื่อ
แสวงหาขอ้ตกลงท่ีสมประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง การพฒันากรอบแห่งจิตท่ีมีประสิทธิผลคือ
การสร้างความสมดุลระหว่างการสืบถามและการพูดแสดงความคิดและจุดยืนของตนเอง เพราะจะ
ทาํใหคู้่สนทนาเขา้ใจเราและขณะเดียวกนัเรากเ็ขา้ใจเขาดว้ย  

3)  วิสยัทศัน์ร่วม (Shared Vision) 
วิสัยทศัน์ร่วมมิใช่ความคิดแต่เป็นพลงัในหัวใจมนุษย  ์เป็นพลงัท่ีทรง

อาํนาจ วิสัยทศัน์ร่วมอาจเกิดจากความคิด แต่เม่ือมนัมีพลงัท่ีดึงดูดเพียงพอจนไดรั้บการสนบัสนุน
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จากผูค้นเป็นจาํนวนมาก วิสัยทศัน์ร่วมมิได้เป็นเพียงนามธรรมท่ีล่องลอยอีกต่อไป แต่มนัจะ
กลายเป็นพลงัทางวตัถุท่ีสร้างการเปล่ียนแปลงโลก สังคมและองคก์ารได ้เม่ือผูค้นมีวิสัยทศัน์ร่วม
อยา่งแทจ้ริงพวกเขาจะเช่ือมโยง และมีพนัธะสญัญาซ่ึงกนัและกนัโดยการมีความหวงัและการใฝ่ฝัน
ร่วมกนัในการสร้างสรรคอ์งคก์ารและสังคม วิสัยทศัน์ร่วมเป็นส่วนสาํคญัท่ีขาดเสียไม่ไดส้าํหรับ
องคก์ารการเรียนรู้เพราะมนัใหจุ้ดเนน้และพลงัสาํหรับการเรียนรู้ 

วิสัยทศัน์ร่วมอาจเป็นเร่ืองเก่ียวกบัภายนอกองคก์าร เช่น การเน้นพิชิต
หรือมีชยัชนะเหนือคู่แข่งแต่เป้าหมายในการเอาชนะคู่แข่งเป็นเร่ืองท่ีเปราะบางเพราะเม่ือวิสัยทศัน์
นั้นบรรลุแลว้ มนัจะแปนสภาพเป็นวิสัยทศัน์ในเชิงปกป้องตนเองหรือมีลกัษณะอนุรักษนิ์ยมเพื่อ
รักษาสถานะและตาํแหน่งของตนเองการสร้างวิสัยทนัศ์ร่วมท่ีเน้นภายในเช่นความเป็นเลิศเป็น
ทางเลือกหน่ึงท่ีทาํให้องคก์ารมีการเรียนรู้หรือพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง และนาํไปสู่ความยัง่ยืน
ขององคก์ารมากกว่า อยา่งไรก็ตามองคก์ารไม่จาํเป็นตอ้งเลือกว่าจะมีวิสัยทศัน์ร่วมท่ีเนน้ภายนอก
หรือภายในอยา่งใดอยา่งหน่ึง แต่อาจมีวิสยัทศัน์ร่วมท่ีเนน้ทั้งภายในและภายนอกในเวลาเดียวกนักไ็ด ้

วิสัยทศัน์ร่วมมีบทบาทสําคญัในการสร้างบรรยากาศความมีชีวิตชีวาให้
เกิดข้ึนภายในองค์การหากสมาชิกขององค์การมีวิสัยทัศน์ร่วมจะมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติังานและทุ่มเทพลงัในการสร้างสรรคง์านเพราะทุกคนทราบว่างานท่ีตนเองทาํเป็นส่วนหน่ึง
ของการนาํองคก์ารไปสู่เป้าหมายท่ีทรงคุณค่า วิสัยทศัน์ร่วมยงัทาํให้ผูค้นเกิดความกลา้หาญ ความ
กล้าหาญท่ียอมปฏิบัติงานทุกอย่างเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาและ
อุปสรรคใด  ผูค้นก็มีความกลา้หาญท่ีจะฝ่าฟันออกไป องค์การการเรียนรู้จะเกิดข้ึนไม่ได้หาก
ปราศจากวิสัยทศัน์ร่วมวิสัยทศัน์ร่วมก่อเกิดจากวิสัยทศัน์ส่วนบุคคล ดงันั้นองคก์ารควรส่งเสริมให้
สมาชิกองคก์ารสร้างและพฒันาวิสัยทศัน์ของตนเอง หากบุคลากรไม่มีวิสัยทศัน์ของตนเองส่ิงท่ี
เกิดข้ึนคือพวกเขารับเอาวิสัยทศัน์ของใครบางคนมาเป็นวิสัยทศัน์ของใครบางคนมาเป็นของตนเอง 
ซ่ึงเป็นเร่ือง การยอมตาม  ท่ีไม่มี  การผกูพนั ขณะท่ีบุคคลท่ีมีทิศทางของตนเองสามารถร่วมกบั
ผูอ่ื้นในการสร้างทิศทางและวิสัยทศัน์ร่วมกนัได ้การเป็นนายแห่งตนจึงเป็นรากฐานท่ีสําคญัของ
การพฒันาวิสัยทศัน์ร่วม ซึงส่ิงน้ีไม่ใช่เป็นเพียงแต่วิสัยทศัน์ส่วนบุคคลแต่เป็นความผูกพนัต่อสัจ
ธรรมและความเครียดเชิงสร้างสรรค ์

การสร้างวิสัยทศัน์ร่วมเร่ิมตน้จากการยกเลิกวิธีการแบบสั่งการจากเบ้ือง
บนหรือการประกาศวิสัยทศัน์ขององคก์ารโดยผูน้าํ เพราะวิธีการการเช่นนั้นไม่ใช่หนทางในการ
สร้างวิสัยทศัน์ร่วม แต่เป็นการสร้างวิสัยทศัน์ ไร้ชีวิต การสร้างวิสัยทศัน์ร่วมเป็นการปฏิบติัภารกิจ
ร่วมมือกนัระหวา่งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบติั อาศยัการสนทนาและการฟังซ่ึงกนัและกนัอยา่งลึกซ้ึง
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง การสัมนาเพียงคร้ังเดียวไม่อาจทาํให้เกิดวิสัยทศัน์ร่วมได ้วิสัยทศัน์ร่วมเกิด
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จากการสร้างกระแสอย่างเป็นขั้นตอนในองคก์ารและมีการสนทนากนัอย่างกวา้งขวางในองคก์าร 
เม่ือสมาชิกองค์การเร่ิมมีความรู้สึกร่วมกันและตกผลึกทางความคิด จึงควรจัดการประชุมเชิง
ปฏิบติัการหรือการสมัมนาเพื่อถ่ายทอดวิสยัทศัน์ร่วมออกมาเป็นประโยค    

กระแสการตอบรับวิสัยทศัน์ร่วมในองคก์ารอาจมี 7 ระดบัคือ 1) ระดบั
ความผกูพนั สมาชิกตอ้งการวิสัยทศัน์นั้น มีเจตจาํนงอย่างแรงกลา้ในการผลกัดนัให้วิสัยทศัน์นั้น
เกิดข้ึน และสร้างกฏหรือโครงสร้างในการปฏิบัติงานท่ีจาํเป็นเพื่อรองรับหรือเอ้ืออาํนวยให้
วิสยัทศัน์นั้นบรรลุผล 2) ระดบัการเป็นผูร่้วมขบวน  สมาชิกตอ้งการวิสัยทศัน์นั้น จะทาํอะไรก็ไดท่ี้
สามารถทาํไดภ้ายในกฏระเบียบท่ีกาํหนดเพื่อบรรลุวิสัยทศัน์ 3) ระดบัผูย้อมตามอย่างจริงใจ เห็น
ประโยชน์ของวิสัยทศัน์ร่วม ทาํทุกอย่างท่ีไดรั้บการคาดหวงั และอาจทาํมากกว่า ปฏิบติัตามกฏ
ระเบียบเปรียบเหมือนการเป็นทหารท่ีดี 4) ระดบัผูย้อมตามอย่างเป็นทางการ ในภาพรวมเป็นผูท่ี้
มองเห็นผลประโยชน์ของวิสยัทศัน์ ทาํตามท่ีไดรั้บการคาดหวงัเท่านั้นไม่มากกวา่นั้น เปรียบเหมือน
การเป็นทหารท่ีค่อนขา้งดี 5) ระดบัผูย้อมตามแบบไม่เตม็ใจ  ไม่เห็นประโยชน์ของวิสัยทศัน์ แต่ทาํ
เพราะไม่ตอ้งการสูญเสียงานเท่าท่ีไดรั้บการคาดหวงัเพราะคาดหวงัเพราะตอ้งทาํ แต่ก็แสดงให้รู้ว่า
ตนเองไม่สนับสนุนวิสัยทศัน์ 6) ผูไ้ม่ยอมรับ  ไม่เห็นประโยชน์ของวิสัยทศัน์และไม่ทาํตามท่ีถูก
คาดหวงัให้ทาํ 7) ผูเ้ฉ่ือยชา  ไม่ต่อตา้นและไม่สนับสนุนวิสัยทศัน์ ส่ิงท่ีกงัวลมีอยู่อย่างเดียวคือ
เม่ือไรจะถึงเวลาเลิกงาน  

(1)   การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) 
การเรียนรู้ของทีมเป็นส่ิงสาํคญัเพื่อให้เกิดเป็นพลงัร่วมและเป็นการ

ใชพ้ลงังานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่มีการสูญเสีย  เป็นการเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกโดยอาศยั
ความรู้และความคิดของสมาชิกมาแลกเปล่ียน อย่างสมํ่าเสมอและมีความต่อเน่ืองจนเกิดเป็น
ความคิดร่วมกนัของกลุ่ม (Group Thinking) เม่ือทีมมีความเช่ือมโยง และมีทิศทางร่วมกนัเป็นนํ้ า
หน่ึงใจเดียวกันพลงังานของปัจเจกบุคคลก็จะสอดประสานกันขบัเคล่ือนให้การปฏิบติังานมี
ประสิทธิผล หลกัการสาํคญัของการเรียนรู้ของทีมคือ การใชสุ้นทรียสนทนา (Dialogue) ซ่ึงพฒันา
โดย Bohm (1996) เป้าประสงคข์องสุนทรียสนทนาคือการสร้างและการพฒันาความเขา้ใจและ
ความหมายร่วมกนัอยา่งลึกซ่ึงของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา เป็นการเปิดเผยใหเ้ห็นถึงความไม่สอดประสาน
ของความคิดของเรา การใชสุ้นทรียสนทนาจะทาํใหมี้ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน และนาํไปสู่
การปฏิบติังานอยา่งสอดคลอ้งประสานกลมกลืนกนั และสามารถลดความขดัแยง้ในทีมไดอ้ย่างมี
ประสิทธิผล  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเง่ือนไขสาํคญัสาํหรับการสร้างองคก์ารการเรียนรู้  

4)   การคิดเชิงระบบ (System Thinking)  
ความคิดเชิงระบบเป็นหลกัการสําหรับการมองภาพในองค์รวม เป็น

กรอบคิดในการมองปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสรรพส่ิงท่ีเก่ียวโยงซ่ึงกนัและกนั เป็นการพิจารณาถึงแบบ
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แผนของการเปล่ียนแปลงมากกว่าจะมุ่งไปท่ีจุดใดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงในลกัษณะท่ีหยดุน่ิง ความคิด
เชิงระบบมีความจาํเป็นต่อความเขา้ใจโลกท่ีมีความซับซ้อน เน่ืองจากความคิดเชิงระบบเป็นการ
เปล่ียนวิธีคิด จากการคิดแบบแยกส่วนเป็นการคิดแบบองคร์วม จากการคิดท่ีมองเห็นมนุษยแ์บบส้ิน
หวงั เป็นความคิดท่ีมองเห็นมนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้นในการปรับเปล่ียนความเป็น
จริง จากการคิดแบบตอบสนองสถานการณ์ปัจจุบนัไปสู่การสร้างอนาคต เช่นการแกปั้ญหาดว้ย
มุมมองแบบแยกส่วน ทาํใหเ้กิดปัญหาตามมาเหมือนลูกโซ่และยิง่สร้างแรงกดดนัเพื่อแกปั้ญหาโดย
วิธีการเชิงบวกมากข้ึนเท่าใดก็จะทาํให้ระบบตอบสนองกลบัมาด้วย ผลในเชิงบวกทาํให้การ
แกปั้ญหาเกิดความสมดุลและสร้างสรรคม์ากข้ึน เพราะความเป็นจริงแลว้พฤติกรรมของมนุษยมี์
แนวโน้มไปในทางท่ีดี ก่อนท่ีจะแย่ลงเพราะถูกกระทบจากการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเชิงลบ 
โดยเฉพาะการใชว้ิธีเดิมในการแกปั้ญหา เพราะไม่มีวิธีใดท่ีจะแกปั้ญหาไดทุ้กสถานการณ์ เน่ืองจาก
เหตุและผลนั้นอาจจะไม่สอดคลอ้งกนั เหมือนเดิมเสมอไป  หากเกิดข้ึนในเวลาท่ีแตกต่างกนั  แมว้่า
การแกปั้ญหาแบบมุมมองแยกส่วนจะให้ผลเร็วกว่าแต่อาจจะทาํให้เกิดการชะงกังนัของระบบ
ทั้งหมดหรือสร้างปัญหาท่ีซบัซอ้นมากข้ึนอีก และทาํใหปั้ญหาเพ่ิมมากข้ึนในระยะยาว  ดงันั้นหาก
ปราศจากความคิดเชิงระบบก็ยากท่ีจะสร้างแรงจูงใจและวิธีการในการบูรณาการการเรียนรู้ของ
องคก์ารได ้ความเชิงระบบจึงเป็นหวัใจสาํคญัสาํหรับองคก์ารการเรียนรู้ 

กล่าวโดยสรุปหลกัการหลกัการท่ีสาํคญัของความคิดเชิงระบคือการมอง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตวัแปรมากกว่าการมองความสัมพนัธ์ในเชิงห่วงโซ่ของ
เหตุผลในเชิงเสน้ตรง และการมองแบบกระบวนการมากกวา่มองแบบภาพน่ิง 

เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบของแนวคิดการเรียนรู้ตวัแบบหลกั 5 ประการ 
หรือวินยัแห่งการปฏิบติั (The fifth discipline) แลว้พบว่าทุกองคป์ระกอบไม่สามารถแยกจากกนัได ้
ตอ้งทาํเป็นวงจร โดยเร่ิมจากการพฒันาบุคคลให้มีลกัษณะเป็นนายแห่งตน หรือเป็นผูค้วามเช่ียญ
ชาญ (Personal Mastery)ดว้ยการส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ สามารถกาํหนดวิถีชีวิต เป้าหมาย มีความ
มุ่งมัน่อดทนเพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายของตนเอง บนพ้ืนฐานของการมองโลกตามความเป็นจริง ซ่ึง
หมายความรวมถึงการคิดและไตร่ตรองอย่างมีแบบแผน (Mental Model) และนาํความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีไดม้าแลกเปล่ียน สนทนา อภิปราย และเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งภายในองคก์ารและ
ภายนอกองคก์าร (Team Learning) จากนั้นจึงนาํความรู้ต่างๆ มา วิเคราะห์เช่ือมโยงความสัมพนัธ์
กนั เพื่อความเขา้ใจและหาสาเหตุของการเปล่ียนแปลงในองคก์าร   

2.3.3.2  แนวทางการศึกษาองคก์ารการเรียนรู้ ของ Pedler, Burgoyne and Boydell    
ตวัแบบบริษทัแห่งการเรียนรู้ (The Learning Company) Pedler, Burgoyne and 

Boydell (1991: 18-27) ไดเ้สนอแนวคิดว่า บริษทัแห่งการเรียนรู้มีความสาํคญัต่อองคก์าร สามารถ
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นาํไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน่ โดยเนน้การปฏิบติัจริง ซ่ึงแบ่งเป็น 5 องคป์ระกอบหลกั 11 องคป์ระกอบ
ยอ่ยดงัน้ี 

ดา้นกลยทุธ์ (Strategy) องคก์ารตอ้งมีการเรียนรู้ในการกาํหนดกลยทุธ์  กาํหนด
นโยบายขององค์การร่วมกัน ซ่ึงสามารถทาํได้โดย 1) ใช้วิธีการเรียนรู้เพื่อกาํหนดกลยุทธ์ของ
องคก์ร (Learning Approach to Strategy)  คือ การวางนโยบายของบริษทั  และการสร้างกลยทุธ์ 
รวมทั้งการการนาํไปปฏิบติั  การประเมิน และการปรับปรุงจะถูกสร้างเป็นกระบวนการเรียนรู้  โดย
แผนธุรกิจจะถูกสร้าง  พฒันาและปรับปรุงไดเ้สมอ  มีการสร้างการทดลองและการสะทอ้นกลบั
ของขอ้มูลภายในกระบวนการวางแผนเพ่ือใหป้รับปรุงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 2) การสร้างนโยบายแบบมี
ส่วนร่วม (Participative policy making) ซ่ึงสมาชิกในองคก์ารมีส่วนร่วมในการร่างนโยบายและกล
ยุทธ์ร่วมกันไปกับองค์การ  โดยนโยบายตอ้งสะทอ้นค่านิยมของสมาชิกทุกคน  ไม่ใช่แต่ของ
ผูบ้ริหารระดบัสูง 

ดา้นการมองภายในองคก์าร (Looking in) มีขอ้พิจารณาดงัต่อไปน้ี 1) การใหข้อ้มูล
ข่าวสาร (Information) เพื่อนาํไปใชส้าํหรับการทาํความเขา้ใจกนั  โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน
การสร้างฐานขอ้มูล  แจง้ขอ้มูลข่าวสาร  มอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี  และระบบการส่ือสารท่ีช่วยใหทุ้ก
คนเขา้ใจว่ากาํลงัจะไปทางไหน  ซ่ึงจะไดรั้บการสะทอ้นกลบัของขอ้มูลว่าตนทาํงานเป็นอย่างไร  
ทาํใหเ้ขา้ใจธรรมชาติ  และความแปรปรวนของระบบ  และการแปลความหมายของขอ้มูลข่าวสาร
ให้สอดคลอ้งกนั  ซ่ึงถา้หากขอ้มูลมีความถูกตอ้งและรวดเร็ว  ก็สามารถทาํให้การตดัสินใจเป็นไป
อยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพตามไปดว้ย 2) การสร้างระบบตรวจสอบ  และควบคุม (Formative 
Accounting and Control)   เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้  และทาํให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์การท่ีรับผิดชอบทรัพยากรของตนเอง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบทรัพยสิ์นขององค์การ เสมือน
ตนเองเป็นเจา้ของ 3) การและเปล่ียนภายในองคก์าร (Internal Exchange)  ตอ้งมีการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลความรู้ภายในองค์การของแต่ละฝ่ายเพื่ออาํนวยความสะดวกซ่ึงกนัและกนั  โดยคาํนึงถึง
นโยบายและเป้าหมายขององคก์ารเป็นหลกั 4) การใหร้างวลัอยา่งยดืหยุน่ (Reward Flexibility) เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และแรงจูงใจในการทาํงาน  ซ่ึงการให้รางวลัตอบแทนตอ้งมี
รูปแบบท่ีแตกต่างกนัเพื่อสนองความตอ้งการของบุคลากรท่ีมีความคาดหวงัเก่ียวกบัรางวลัแตกต่างกนั  
โดยองคก์รตอ้งศึกษาถึงความตอ้งการของบุคลากรเป็นสําคญั  และรูปแบบของกระบวนการให้
รางวลัทั้งหมดเพื่อสร้างใหเ้กิดระบบการใหร้างวลัท่ียดืหยุน่ 

ดา้นโครงสร้าง (Structure) มีลกัษณะโครงสร้างท่ีมีการกระจายอาํนาจ  (Enabling 
Structure)  สามารถยดืหยุน่ได ้เพื่อการปรับตวั และการทดลองการเติบโต ซ่ึงจะช่วยสร้างโอกาสใน
การพฒันาของบุคคลและธุรกิจ  มีการประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือการเรียนรู้ และพฒันาองคก์าร 
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ดา้นการมองภายนอกองคก์าร (Looking Out) องคก์รตอ้งมองถึงสภาพแวดลอ้มท่ี
อยูภ่ายนอกองคก์ารเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลในการพฒันาองคก์าร  โดยอาจใชว้ิธีดงัต่อไปน้ี 1) พนกังาน
เปรียบเสมือนผูว้ิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (Boundary Workers as Environmental Scanners) เน่ืองจาก
การรวบรวม รายงานให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัภายนอกองคก์าร  ถือเป็นส่วนหน่ึงในงานของทุก
คนท่ีจะสํารวจและวิเคราะห์ เพื่อนาํมาปรับปรุงวิธีการดาํเนินขององคก์าร 2) การเรียนรู้ระหว่าง
องคก์าร (Inter-company Learning)  เพ่ือแลกเปล่ียนข่าวสาร และความรู้ซ่ึงกนัและกนั  ซ่ึงทาํให้
มองเห็นขอ้ดี  และขอ้เสียในการปฏิบติังาน มีการทาํวิจยัและพฒันาร่วมกนัและยงัสามารถศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิผลขององคก์าร (Benchmarking)  กบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  ท่ีมีผลประกอบการ
ดีเด่นเพื่อนาํส่วนท่ีดีกวา่มาปรับปรุงองคก์าร 

ดา้นโอกาสในการเรียนรู้ (Learning Opportunities) องค์การตอ้งส่งเสริม
สนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ดงัน้ี 1) การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ (Learning Climate) ทุกคนใน
องคก์ารจะมีการช่วยเหลือกนั  เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนมา  ทุกคนในองคก์ารรู้จกัแกปั้ญหา  และ
นาํขอ้ผิดพลาดนั้นมาเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ ทุกคนมีโอกาสในการพฒันาตนเอง (Self-
Development for All) โดยองคก์ารตอ้งมีการจดัสรรงบประมาณท่ีจะใหบุ้คลากรใชท้รัพยากรและ
ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือการพฒันาตนเอง กระตุน้ให้คนรับผิดชอบในการเรียนรู้และการ
พฒันาตนเองดว้ยคาํแนะนาํท่ีเหมาะสมรวมทั้งการขยายความจาํเป็นในการเรียนรู้ของบุคคลจากการ
ประเมินและวางแผนอาชีพจากองคป์ระกอบของบริษทัการเรียนรู้ดงักล่าว สามารถแสดงไดด้งัภาพ
ท่ี 2.6 
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ภาพที ่2.6  องคป์ระกอบของบริษทัการเรียนรู้ 
แหล่งทีม่า:  Pedler, Burgoyne and Boydell, 1991. 

12.ใหทุ้กคนมีโอกาสในการ

พฒันาตนเอง 

1.แนวทางการเรียนรู้ท่ีนาํไปสู่

กลยทุธ์ 

การมองภายในองคก์ร 

2. การสร้างนโยบายแบบมี

ส่วนร่วม 

3.การใหข้อ้มูลข่าวสาร 

4.การสร้างระบบตรวจสอบ

และการควบคุม 

5.การแลกเปล่ียนภายใน

องคก์ร 

7.การใหร้างวลัอยา่งยดืหยุน่ 

8.โครงสร้างท่ีมีการกระจาย

อาํนาจ 

9.พนกังานเปรียบเปรยเสมือน

ผูว้เิคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม 

10.การเรียนรู้ระหวา่งองคก์ร 

11.บรรยากาศในการเรียนรู้ 

โครงสร้าง 

การมองภายนอกองคก์ร 

กลยทุธ์ 

โอกาสในการเรียนรู้ 

บริษัท
แหง่การ
เรียนรู้ 
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 จากแนวคิดบริษทัแห่งการเรียนรู้ จะพบว่าแนวคิดน้ีเนน้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ท่ีมี
การปรับเปล่ียนตลอดเวลาโดยให้ความสาํคญักบัขอ้มูลท่ีสะทอ้นกลบัมา (Feedback) จากการวาง
นโยบาย และการปฏิบติังานท่ีสมาชิกในองคก์ารทุกคนทุกระดบัมีส่วนร่วม  โดยมีการให้ขอ้มูล
ข่าวสาร และการแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นส่ือกลางในการแปล
ความหมายขอ้มูลให้เกิดความสอดคลอ้งและเขา้ใจตรงกนั  โดยจะตอ้งมีการควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององคก์าร พร้อมทั้งมีระบบการให้รางวลัและสร้างแรงจูงใจแก่
สมาชิกท่ีมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไป  โครงสร้างขององคก์ารท่ีมีลกัษณะเป็นองคก์ารการเรียนรู้
มีการกระจายอาํนาจ สามารถยืดหยุน่ได ้และมีการประเมินผลงานเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการเรียนรู้
และพฒันา  สมาชิกในองคก์ารเปรียบเสมือนผูว้ิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารโดยการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนภายนอกองคก์ารมาเป็นส่วนประกอบในการทาํงาน รวมทั้งการ
เรียนรู้งานในองคก์ารอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะงานคลา้ยกนั  ทั้งน้ีตอ้งเกิดข้ึนภายใตบ้รรยากาศท่ีเอ้ืออาํนวย
ต่อการเรียนรู้ มีการมอบโอกาสและกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้แก่สมาชิกขององคก์าร 

2.3.3.3  แนวทางการศึกษาองคก์ารการเรียนรู้ของ Maquardt            
ตัวแบบองค์การการเรียนรู้ในเชิงระบบ ตัวแบบองค์การการเรียนรู้เชิงระบบ

ประกอบดว้ยระบบยอ่ยท่ีสมัพนัธ์กนั ซ่ึงประกอบดว้ยระบบยอ่ย 5 ระบบ คือ การเรียนรู้ (Learning) 
องคก์าร (Organization) คน (People) ความรู้ (Knowledge) เทคโนโลย ี(Technology)  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่2.7  แสดงองคป์ระกอบยอ่ยทั้ง 5 ขององคก์ารการเรียนรู้ 
แหล่งทีม่า:  Maquardt, 2011. 

 

ระบบย่อยดา้นองคก์าร คน ความรู้ เทคโนโลยี เป็นส่ิงจาํเป็นต่อการส่งเสริมและ
ขยายการเรียนรู้ ส่วนการเรียนรู้ (Learning) จะเป็นระบบย่อยท่ีแทรกซึมไปในระบบย่อยทั้ง 4 ท่ี

องคก์าร 

 
ความรู้ 

คน 

 
เทคโนโลย ี

 
การเรียนรู้ 
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เหลืออยู่โดยระบบย่อยทั้งหมดน้ีลว้นเป็นส่วนประกอบในการสร้างและบาํรุงรักษาการเรียนรู้ใน
องคก์ารท่ีจะขาดไม่ได ้ระบบยอ่ยทั้ง 5 มีความสัมพนัธ์กนั ถา้ระบบยอ่ยใดอ่อนแอหรือขาดหายไป 
ระบบยอ่ยอ่ืน ๆ จะไดรั้บความเสียหายไปดว้ย   (Marquardt, 2011: 21) 

1)  ระบบยอ่ยดา้นการเรียนรู้ (Learning Subsystem) หรือการสร้างพลวตั
ในการเรียนรู้  

 การเรียนรู้เป็นระบบยอ่ยหลกัขององคก์ารการเรียนรู้ เพราะเกิดข้ึนทั้งใน
ระดบัปัจเจกบุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองค์การ โดยมีทกัษะท่ีสําคญั ๆ เช่น การคิดเชิงระบบ 
(Systems Thinking) รูปแบบความคิด (Mental Models) การมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ (Personal 
Mastery) การเรียนรู้แบบช้ีนาํตนเอง (Self-Directed Learning) และการเสวนา (Dialogue) โดย
ทกัษะท่ีสําคญัเหล่าน้ีจะเป็นแกนหลกัสนับสนุนการเรียนรู้ขององค์การให้เกิดข้ึนไดอ้ย่างเต็มท่ี 
ระบบยอ่ยดา้นการเรียนรู้น้ีจะเก่ียวขอ้งกบัระดบัและประเภทของการเรียนรู้ท่ีจาํเป็นสาํหรับองคก์าร 
รวมถึงทกัษะขององคก์ารท่ีถูกตอ้งอีกดว้ย  

 
 

ภาพที ่2.8  แสดงระบบยอ่ยดา้นการเรียนรู้ 
แหล่งทีม่า:  ปรับปรุงจาก Maquardt, 2011. 

 
ระบบยอ่ยดา้นการเรียนรู้สามารถแยกออกไดเ้ป็น 3 มิติ คือระดบัของการ

เรียนรู้ประเภทของการเรียนรู้ และทกัษะของการเรียนรู้ 
มิติท่ี 1  ระดบัของการเรียนรู้องคก์ารการเรียนรู้จะมีการเรียนรู้ 3 ระดบัท่ี

ไม่เหมือนกนัซ่ึงประกอบดว้ย ระดบัปัจเจกบุคคล ระดบักลุ่มหรือทีม และมีความสมัพนัธ์กนัดงัน้ี 

ระดบั 
 ปัจเจกบุคคล (Individual) 
 กลุ่ม/ทีม (Group/Team) 
 องคก์าร (Organizational) 

ประเภท 
 เชิงปรับตวั (Adaptive) 
 เชิงคาดการณ์ (Anticipatory) 
 เชิงปฏิบติั (Action) 

ทกัษะ 
 การคิดเชิงระบบ 

(System Thinking) 
 รูปแบบความคิด 

(Mental Model) 
 การมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 

(Personal Mastery) 
 การเรียนรู้แบบช้ีนาํตนเอง 

(Self-Directed) 
 การเสวนา 

(Dialogue) 

การเรียนรู้ 
(Learning) 



  

 

73

การเรียนรู้ของปัจเจกบุคคล (Individual Learning) หมายถึงการเปล่ียนแปลง
ดา้นทกัษะ ความรู้ เจตคติ และค่านิยมรายบุคคลซ่ึงเป็นหน่วยพื้นฐานของกลุ่มและองคก์าร โดยเกิด
จากการเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือการช้ีนาํตนเอง การเรียนรู้จากผูร่้วมงานหรือจากการสงัเกตุ การเรียนรู้
จากการศึกษาโดยอาศยัเทคโนโลย ี  และการเรียนรู้จากประสบการณ์   นอกจากน้ี Senge (2006) ได้
ให้ความเห็นว่า องคก์ารจะเรียนรู้ไดโ้ดยผา่นบุคคลท่ีเรียนรู้เท่านั้น การเรียนรู้ของบุคคลไม่ไดเ้ป็น
ส่ิงท่ีรับรองว่าจะมีการเรียนรู้ขององคก์าร แต่ถา้หากปราศจากการเรียนรู้ของบุคคลแลว้ การเรียนรู้
ขององคก์ารกมิ็อาจจะเกิดข้ึนได ้ส่วน Redding (1994) กเ็ห็นวา่การเรียนรู้ของบุคคลคือส่ิงจาํเป็นต่อ 
“การปฏิรูปอย่างต่อเน่ืองขององคก์าร เพื่อขยายสมรรถนะหลกัขององคก์าร และเพ่ือเตรียมทุกคน
ให้พร้อมสาํหรับอนาคตท่ีไม่อาจรู้ได”้ ดงันั้นความผกูพนัหรือพนัธะ และความสามารถท่ีจะเรียนรู้
ของแต่ละคนจึงเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งยิง่  

ปัจจยัท่ีจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ของปัจจยับุคคลมี 3 ประการท่ีเป็นประเด็น
หลกัคือ  

ประการท่ีหน่ึง ลกัษณะและจุดสนใจในการเรียนรู้ของบุคคล   การเรียนรู้
ในท่ีทาํงานควรเกิดข้ึนอย่างสมํ่าเสมอไม่ว่าในลกัษณะของการฝึกสอนในงานจริง การเรียนรู้ใน
ท่ีปฏิบติงาน การใช้ระบบสนับสนุน การปฏิบติังานแบบอิเลกทรอนิกส์ การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ 
(Action Learning) หรือการวางแผนงานเชิงวิเคราะห์ (Reflective Planning) ส่วนการฝึกอบรมใน
ชั้นเรียนนั้น (Classroom Training) ถา้เป็นไปไดค้วรทาํใหเ้ป็นการฝึกอบรมแบบ “ทนัเวลา (Just-In-
Time)” ท่ีพนกังานจะนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชก้บังานจริงไดท้นัที 

ประการท่ีสอง คือการเรียนรู้ให้เร็วข้ึน โดยการใช้เวลาให้น้อยลงใน
เน้ือหาท่ีมากข้ึน และสามารถจดจาํไดน้านข้ึน ซ่ึงเทคนิคในการเรียนรู้ให้เร็วข้ึนน้ีเกิดจากการท่ีทุก
ส่วนของสมองรวมไปถึงจิตใตส้ํานึกนั้นเช่ือมต่อกนัเป็นผลให้วิธีการเรียนรู้และวิธีการเก็บรักษา
ความรู้ทุกวิธีถูกนาํมาใชพ้ร้อมๆกนัอยา่งเตม็ท่ี องคป์ระกอบท่ีจะเป็นตวัเร่งความเร็วในการเรียนรู้ท่ี
มีประสิทธิผลท่ีสุดนั้นไดแ้ก่ วิธีการต่างๆท่ีช่วยให้มีความทรงจาํและเรียกคืนมาไดดี้ข้ึน การใช้
ดนตรีในการเช่ือมโยง การอุปมาอุปมยั แสง สี และบรรยากาศ การทาํแผนภูมิความคิด เป็นตน้ 

ประการท่ีสาม คือแผนการพฒันาตนเอง องค์การการเรียนรู้จะกระตุน้ 
สนบัสนุน จูงใจ และใหร้างวลัสาํหรับการเรียนรู้ของบุคคลอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาตนเองอยา่งงต่อเน่ือง ทุกคนในองคก์ารจะมีโอกาสในการพฒันาวิชาชีพเหมือนๆกนั และ
นอกจากทกัษะท่ีสัมพนัธ์กบังานของตนเองแลว้พนักงานก็ควรจะเรียนรู้ทกัษะของงานอ่ืน ๆ ใน
หน่วยงานดว้ย 

การเรียนรู้ของกลุ่มหรือทีม (Group/Team Learning) หมายถึงการเพิ่มข้ึน
ของความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะภายในกลุ่ม ซ่ึงสําเร็จลงได้โดยการกระทาํของกลุ่ม หรือทีม
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นั้นเอง   การเรียนรู้ของทีมจะเน้นความสนใจไปท่ีกระบวนการในการพฒันากาํลงัความสามารถ
ของกลุ่มใหเ้ป็นไปในทางเดียวกนั เพื่อสร้างการเรียนรู้และผลลพัธ์อยา่งท่ีตอ้งการใหแ้ก่สมาชิกของ
ทีม ซ่ึงทีมท่ีมีการพฒันาไปในทิศทางเดียวกนัจะเกิดลกัษณะร่วมแรงร่วมใจท่ีกลมกลืนกนั และ
พลงังานของสมาชิกแต่ละคนกจ็ะประสานเขา้ดว้ยกนั 

การเรียนรู้ของทีมเกิดข้ึนไดทุ้กคร้ังท่ีมีการรวมตวักนัของกลุ่มคนไม่ว่าจะ
เพื่อวตัถุประสงคร์ะยะสั้น หรือเพ่ือจดัการกบัปัญหาระยะยาวขององคก์ารก็ตาม   การเรียนรู้ของทีม
นั้นแตกต่างจากการฝึกอบรมใหแ้ก่ทีม  โดยการเรียนรู้ของทีมจะเนน้ท่ีการเรียนรู้แบบบริหารตนเอง 
(Self-Management Learning) เนน้การคิดสร้างสรรคแ์ละความเป็นอิสระของการถ่ายทอดกระแส
ความคิด โดยเรียนรู้ท่ีจะดึงเอาศักยภาพทางความคิดของแต่ละคนออกมาผ่านการริเร่ิมและ
ประสานกนั ทีมท่ียอดเยี่ยมจะพฒันาความไวว้างใจในการปฏิบติังานข้ึนมา ในบรรยากาศเช่นน้ี
พนกังานจะคาํนึงถึงเพื่อนร่วมงานและทาํส่ิงต่างๆในลกัษณะท่ีเสริมแรงกนั เช่น กีฬาท่ีมีลกัษณะ
การเล่นเป็นทีม ไดแ้ก่ฟุตบอล วอลเล่ยบ์อล เป็นตน้ นอกจากนกักีฬาแต่ละคนจะมีเทคนิคเฉพาะตวั
แลว้นกักีฬายงัตอ้งมีทกัษะในการเล่นร่วมกบัผูอ่ื้นในทีม การท่ีนกักีฬาสามารถเล่นร่วมกนัไดดี้นั้น
เป็นผลมาจากการเรียนรู้ร่วมกนัของทั้งทีม การทาํงานเป็นทีมก็เช่นเดียวกนันอกจากความสามารถ
เฉพาะตวัของแต่ละบุคคลแลว้ สมาชิกตอ้งเรียนรู้ร่วมกนัในการท่ีจะทาํงานของทีมใหส้าํเร็จ 

การเรียนรู้ของทีมจาํเป็นตอ้งประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบดงัน้ี 1) ความ
ตอ้งการท่ีจะกาํหนดประเด็นปัญหาท่ีซับซ้อนดว้ยการให้ความเห็นอย่างชดัเจนร่วมกนั 2) ความ
ตอ้งการในการกระทาํส่ิงท่ีเป็นการริเร่ิมนวตักรรมและประสานงานกนั 3) ความสามารถในการ
กระตุน้และสนบัสนุนการเรียนรู้ใหแ้ก่ทีมอ่ืนๆ 

นอกจากน้ี Marquardt (1988) ยงักล่าวว่าการเรียนรู้ของทีมจะเกิดข้ึนอยา่ง
เตม็ท่ีทั้งในการวิเคราะห์และการปฏิบติักจ็ะรวดเร็วข้ึนถา้ทีมนั้นไดรั้บรางวลัจูงใจในการมีส่วนร่วม
ของพวกเขา การเรียนรู้ของทีมในระดบัสูงจะทาํให้ทีมสามารถส่ือสารและคิดร่วมกนัในระดบัสูง 
รวมไปถึงการส่ือสารและทาํงานอย่างสร้างสรรค์ไดอ้ย่างมีเอกภาพ อีกทั้งการเรียนรู้เชิงปฏิบติั 
(Action Learning) กเ็ป็นวิธีสร้างการเรียนรู้ของทีมท่ีมีประสิทธิผลอีกดว้ย  

การเรียนรู้ขององคก์าร (Organization Learning) เป็นการยกระดบัอจัฉริยภาพ
และความสามารถในการปฏิบติังาน ซ่ึงไดม้าจากการมุ่งมัน่ปรับปรุง และพฒันาอย่างต่อเน่ืองทัว่
ตลอดทั้งองคก์าร  ส่ิงท่ีแตกต่างไปจากพ้ืนฐานการเรียนรู้ของบุคคลและการเรียนรู้ของกลุ่มหรือทีม 
มีอยู ่2 ประการคือ ประการแรก การเรียนรู้เชิงองคก์ารปรากฏข้ึนโดยการแบ่งปันความเขา้ใจอยา่ง
ถ่องแท ้ความรู้ และแบบแผนทางความคิดของสมาชิกองคก์าร ประการต่อมา การเรียนรู้เชิงองคก์าร
สร้างข้ึนจากความรู้และประสบการณ์ในอดีต ภูมิหลงัขององคก์ารข้ึนอยู่ท่ีกลไกท่ีเก่ียวกบัระบบ
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ขององคก์าร เช่น นโยบาย กลยทุธ์หรือรูปแบบต่างๆท่ีเกิดข้ึน เพื่อท่ีจะใชใ้นการรักษาความรู้ไวก้บั
องคก์าร สรุปไดว้า่องคก์ารตอ้งใชป้ระโยชน์จากความผกูพนัและสมรรถนะของผูท่ี้เรียนรู้เพื่อทาํให้
องคก์ารดีข้ึนและการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผลอยูท่ี่กลุ่มคน และการกระทาํไม่ใช่อยูท่ี่บุคคล และการ
น่ิงเฉย  

มิติท่ี 2  ประเภทของการเรียนรู้  
วิธีในการเรียนรู้ 3 วิธีต่อไปน้ีคือ การเรียนรู้เชิงปรับตวั การเรียนรู้เชิง

คาดการณ์ และการเรียนรู้เชิงปฏิบติั แมว้า่วิธีการเรียนรู้ทั้งสามประเภทจะมีความแตกต่างกนับา้ง แต่
มกัจะคาบเก่ียวกนัและมีลกัษณะเสริมต่อกนัและกนั นอกจากน้ียงัมีความสาํคญัและมีคุณค่าองคก์าร
การเรียนรู้เป็นอยา่งมาก   (Marquardt, 2011: 40) 

1) การเรียนรู้เชิงปรับตวั (Adaptative Learning) จะเกิดข้ึนเม่ือเรา
ครุ่นคิดพิจารณาทบทวนถึงประสบการณ์ในอดีต จากนั้นกป็รับแต่งการกระทาํในอนาคต การเรียนรู้
เชิงปรับตวัอาจเป็นไดท้ั้งการเรียนรู้แบบวงเด่ียว (Single Loop) หรือวงคู่ (Double Loop)  

การเรียนรู้แบบวงเด่ียว (Single Loop)  จะมุ่งความสนใจไปท่ีการ
ไดข้อ้มูลมาเพื่อบาํรุงรักษา และทาํให้ระบบท่ีมีอยู่ในปัจจุบนันั้นมัน่คง โดยจะเนน้ท่ีการตรวจหา
และแกไ้ขขอ้ผดิพลาด การเรียนรู้แบบวงเด่ียวจะทาํใหไ้ดค้าํตอบโดยตรงต่อขอ้ขดัแยง้หรืออุปสรรค
ท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น ซ่ึงบ่อยคร้ังท่ีมนัจะเป็นเพียงอาการของปัญหาท่ีมีอยูแ่ละการเรียนรู้แบบน้ีก็เป็น
การเรียนรู้ท่ีองคก์ารส่วนใหญ่ใชก้นัในปัจจุบนั  ส่วนการเรียนรู้แบบวงจรคู่ (Double Loop) จะเป็น
เร่ืองของการตั้งคาํถามเชิงลึกเก่ียวกบัระบบเพื่อตรวจสอบให้รู้แน่ชดัก่อนว่าอะไรคือสาเหตุของ
ขอ้ผดิพลาดหรือความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึน โดยเป็นการมองไปท่ีบรรทดัฐานและโครงสร้างขององคก์าร 
รวมถึงการตั้งคาํถามเก่ียวกบัความถูกตอ้งของส่ิงเหล่านั้นในแง่ขององคก์ารและการกระทาํ รวมถึง
ผลท่ีเกิดข้ึน (Marquardt, 2011: 41) 

2) การเรียนรู้เชิงคาดการณ์ (Anticipatory Learning) คือกระบวนการ
แสวงหาความรู้โดยการคาดคิด จินตนาการเก่ียวกบัอนาคตในหลายๆลกัษณะ (เป็นวิธีการท่ีพฒันา
จากวิสัยทศัน์ไปสู่การกระทาํและการพิจารณาไตร่ตรอง) วิธีการเรียนรู้แบบน้ีจะเป็นการหลีกเล่ียง
ประสบการณ์ผลลพัธ์ในทางลบท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยการวินิจฉัยแยกแยะโอกาสท่ีดีท่ีสุดสําหรับ
อนาคต และกาํหนดแนวทางเพื่อใหบ้รรลุผลในอนาคตนั้น 

ในการเปรียบเทียบระหว่างการเรียนรู้เชิงปรับตวั กบัการเรียนรู้
เชิงคาดการณ์นั้น ท่ีเห็นไดช้ดัคือการเรียนรู้เชิงปรับตวัจะเป็นรูปแบบของการเรียนรู้เพ่ือจดัการกบั
ปัญหาความยากลาํบาก แต่การเรียนรู้เชิงคาดการณ์จะเป็นการเรียนรู้แบบสร้างเสริมและสร้างสรรค์
ต่อการเรียนรู้ขององค์การ  การเรียนรู้เชิงคาดกาณ์จะทาํให้สมาชิกในองค์การมีการวิเคราะห์
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ไตร่ตรอง มีความคิดสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัการเรียนรู้ของพวกเขาในเชิงรุกมากยิ่งข้ึน การเรียนรู้ของ
องคก์ารอาจเร่ิมตน้ท่ีการมีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ต่างๆ แต่องคก์ารในเชิงรุกจะรับผดิชอบใหเ้กิดการ
เรียนรู้เพื่อจดัการกบัปัญหาหรือเหตุการณ์นั้นๆต่อไปทนัที (Marquardt, 2011: 41-42) 

3)  การเรียนรู้เชิงปฏิบติั (Action Learning) หมายถึง การสืบหา
และพิจารณาไตร่ตรองเก่ียวกบัความเป็นจริง ณ ปัจจุบนั และนาํเอาความรู้นั้นไปใชใ้นการพฒันา
บุคคล กลุ่ม และองคก์าร ตลอดจนดาํเนินการตามหนทางของการแกปั้ญหาให้เกิดผลสาํเร็จ การ
เรียนรู้เชิงปฏิบติัเป็นวิธีเร่งการเรียนรู้วิธีหน่ึงท่ีทาํให้คนสามารถเรียนรู้ได้ดีข้ึน และจดัการกับ
สถานการณ์ท่ียุง่ยากไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลมากข้ึน จะทาํใหเ้พิ่มการเรียนรู้ขององคก์ารมากข้ึน จนบริษทั
สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นอยา่งดี หากมีการใชก้นัอยา่งเป็นระบบ  (  Marquardt, 
2011: 42-43) 

Mabey and Lles (1951) กล่าวว่า  Action Learning ไดรั้บการ
พฒันามาจากนกัวิชาการช่ือ รีเวน (Revan) ในการท่ีจะเพิ่มผลผลิตให้มากข้ึน  โดยไม่ตอ้งการให้
ระดบัผูจ้ดัการเสียเวลาเขา้รับการฝึกอบรมทกัษะต่าง ๆ และวิธีการท่ี Revan คิดว่าเหมาะสมท่ีสุดคือ
การให้ไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัในเวลาทาํงานจากประสบการณ์จริงซ่ึงกนัและกนั และสรุปเป็น
กรอบแนวคิดพื้นฐานดงัน้ีคือ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ และเปล่ียนประสบการณ์โดยให้
ผูร่้วมงานวิจารณ์และแนะนาํจากนั้นนาํไปปฏิบติัและทบทวนร่วมกบัผูร่้วมงานถึงส่ิงท่ีไดน้าํไป
ปฏิบติัวา่ไดรั้บความรู้จากการเรียนรู้ในเร่ืองดงักล่าวหรือไม่ 

Margerison (1974) ไดเ้พิ่มเติมว่า การให้มีการเรียนรู้ดว้ยการ
ปฏิบติัท่ีมีลกัษณะ เป็นการศึกษาและพฒันาโดยเนน้การปฏิบติังานท่ีกาํลงัทาํอยูจ่ริงในปัจจุบนั โดย
ลดบทบาทของผูถ่้ายทอดเป็นการให้คาํปรึกษาเพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมีการเลือก
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างเจาะจงและตรงประเด็น เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่มจาก
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง    มีการประเมินผลโดยผูเ้รียนเอง  และเป็นหลกัสูตรท่ีตอบสนองสนองต่อ
ความตอ้งการของผูเ้รียนไดจ้ริง การเรียนรู้นั้นจะตอ้งเกิดผลลพัธ์ท่ีสามารถนาํไปเพ่ิมผลผลิตให้
องคก์ารไดจ้ริง สุดทา้ยตอ้งเป็นการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและยดืหยุน่ไดต้ามความตอ้งการของผูเ้รียน
เป็นหลกั 

Peddler (1991) นกัวิชาการอีกท่านหน่ึงไดร้วบรวมแนวคิดไวว้่า 
การเรียนรู้โดยการปฏิบติั (Action Learning) นั้นกเ็หมือนกบัการเรียนรู้โดยการกระทาํ (Learning by 
Doing) และส่ิงท่ีจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ไดก้็คือการไดท้าํงานหรือทาํกิจกรรมร่วมบุคคลท่ีมีความ
สนใจเหมือนๆกนัในการท่ีจะช่วยกนัหรือร่วมมือกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนใหส้าํเร็จลุล่วง 

สรุปไดว้่า การเรียนรู้เชิงปฏิบติัเป็นการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
แก้ปัญหาจริงๆ และเน้นไปท่ีการแสวงหาความรู้จริงโดยการร่วมมือกันระหว่างผูร่้วมงานเพื่อ
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แลกเปล่ียนประสบการณ์จากการเผชิญปัญหาและหาโอกาสสรุปแนวทางในการแกไ้ขสถานการณ์
จริงท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานในขณะนั้นและผลลพัธ์ของการเรียนรู้จะตอ้งสามารถเพ่ิมผลผลิตให้กบั
องคก์ารไดจ้ริง 

มิติท่ี 3  ทกัษะสาํหรับการเรียนรู้ในองคก์าร 
ทกัษะคือส่ิงท่ีจาํเป็นต่อการริเร่ิม และขยายการเรียนรู้ในองคก์ารมากท่ีสุด 

ประกอบไปดว้ยทกัษะ 5 ประการคือ การคิดเชิงระบบ รูปแบบความคิด การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ การ
เรียนรู้แบบช้ีนาํตนเอง และการเสวนา (Marquardt, 2011: 44) 

1) การคิดเชิงระบบ (System Thinking) เป็นโคร่งทาง
แนวความคิดแบบหน่ึงสาํหรับทาํให้แบบแผนต่างๆสมบูรณ์ชดัเจนข้ึนและมกัจะช่วยใหเ้รากาํหนด
ไดว้า่ ทาํอยา่งไรจึงจะเปล่ียนแปลงแบบแผนเหล่านั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  

2) รูปแบบความคิด (Mental Models) คือขอ้สันนิฐานท่ีฝังลึกอยู่
ในความคิดของเราท่ีมีอิทธิพลต่อทรรศนะและการกระทาํต่าง ๆ ของเรา ตวัอย่างเช่น รูปแบบ
ความคิดหรือจินตนาการของเราท่ีเก่ียวกับการเรียนรู้ การทาํงาน หรือความรักในองค์การจะมี
อิทธิพลต่อปฏิสมัพนัธ์และพฤติกรรมของเรา ในสถานการณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัแนวคิดเหล่านั้น 

3) การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery) จะบ่งช้ีถึงความ
ชาํนาญระดบัสูงในเร่ืองหรือทกัษะใดทกัษะหน่ึงซ่ึงตอ้งอาศยัความผกูพนัธ์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ท่ีจะนาํไปสู่ความเช่ียวชาญหรือความชาํนาญในงานท่ีทาํเป็นพิเศษ 

4) การเรียนรู้แบบช้ีนาํตนเอง (Self-directed Learning) คือการท่ี
ทุกคนตระหนักถึงและมีความรับผิดชอบในฐานผูเ้รียนคนหน่ึงท่ีมีความกระตือรือร้น ทั้ งน้ี
องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบช้ีนาํตนเองจะประกอบไปดว้ย การรู้จกัลกัษณะในการเรียนรู้ของ
ตนเองความสามารถในการประเมินความตอ้งการ และสมรรถนะของตนเอง และการเช่ือมโยง
วตัถุประสงคท์างธุรกิจเขา้กบัความจาํเป็นในการเรียนรู้ 

5) การเสวนา  (Dialogue) หมายถึง  การฟังและการส่ือสาร
ระดบัสูงระหว่างบุคคล ซ่ึงตอ้งอาศยัการสาํรวจประเด็นต่างๆอย่างอิสระและสร้างสรรค ์และตอ้ง
อาศยัความสามารถในการฟังอยา่งครุ่นคิดพิจารณาเวลาท่ีผูอ่ื้นทกัทว้งความเห็นของเรา นอกจากน้ี
เราก็ตอ้งมองให้ออกว่าแบบแผนต่าง ๆ ของการมีปฏิสัมพนัธ์ในทีมอาจส่งเสริมหรือบ่อนทาํลาย
การเรียนรู้ได ้ตวัอยา่งเช่น องคก์ารหรือกลุ่มมกัจะมีแบบแผนของการปกป้องตนเองฝังลึกอยูแ่ละถา้
เรามองไม่ออก หรือมองขา้มแบบแผนประเภทน้ีไปจะบ่อนทาํลายการเรียนรู้ แต่ถา้เรามองออกและ
เปิดเผยมนัอยา่งสร้างสรรค ์กจ็ะสามารถเร่งการเรียนรู้ได ้การเสวนาจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสาํคญั
อย่างยิ่งต่อการสร้างการเช่ือมโยง และการประสานการเรียนรู้และการปฏิบติัในท่ีทาํงาน  นอก



  

 

78

จากจส่ังเสริมให้มีการส่ือสารและคิดร่วมกนัแลว้ การเสวนายงัทาํให้องคก์การสามารถนาํเอาความ
ฉลาดทั้งหมดออกมาใชไ้ดดี้ข้ึน ทาํใหเ้รามองโลกในฐานะองคร์วมไม่ใช่แค่ส่วนประกอบยอ่ยๆและ
กระตุน้ใหเ้ราพยายามทาํความเขา้ใจว่าทาํไมอยา่งไร (How&Why) การรับรู้ภายในของเราจึงมีอิทธิ
ผลต่อมุมมองของเราต่อส่ิงต่างๆ  

2)  ระบบย่อยดา้นองคก์าร (Organization Subsystem) หรือ การปฏิรูป
องคก์ารสู่ความเป็นเลิศในการเรียนรู้  

ระบบย่อยดา้นองคก์ารคือ การกาํหนดกลุ่มคนมาทาํงานร่วมกนัอย่างมี
แบบมีแผนมีกระบวนการต่าง ๆ เกิดข้ึนและดาํเนินไป อีกทั้งยงัเป็นระบบยอ่ยอนัหน่ึงขององคก์าร
การเรียนรู้ มิติหรือองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 4 อย่างของระบบย่อยน้ี ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ วฒันธรรม กลยุทธ์ 
และโครงสร้าง  

 

 
ภาพที ่2.9  แสดงระบบยอ่ยดา้นองคก์าร 
 

1) วิสัยทศัน์ (Vision) คือส่ิงท่ีรวมเอาความหวงั เป้าหมายและทิศทางใน
ของบริษทัเขา้ไวด้ว้ยกนั ซ่ึงเปรียบเสมือนภาพจินตนาการขององคก์ารท่ีก่อร่างข้ึนภายในองคก์าร 
จากนั้นมนัก็จะถูกส่งผา่นออกไปนอกองคก์าร วฒันธรรมขององคก์ารการเรียนรู้จะคํ้าจุนวิสัยทศัน์
ของบริษทั ส่วนการเรียนรู้และผูเ้รียนในองคก์ารนั้นก็จะสร้างผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ๆ ท่ีดียิง่ข้ึน
ตลอดเวลา   การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั/การสานวิสัยทศัน์จะทาํให้พนกังานและองคก์ารพร้อมท่ีจะรุดไป
ขา้งหนา้ ไม่มีองคก์ารใดท่ีประสบความสาํเร็จหรือยิ่งใหญ่ไดโ้ดยปราศจากการมีวิสัยทศัน์ร่วม ซ่ึงเป็น
ตวัโนม้นา้วใหทุ้กคนร่วมกนัทาํในส่ิงท่ีมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั ซ่ึงมีเหตุผลหลายประการท่ีสนบัสนุนว่า
การสร้างวิสัยทศัน์ร่วมนั้นมีความสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการเป็นองคก์ารการเรียนรู้ 1) ประการแรก การ
สร้างวิสัยทศัน์ร่วมจะก่อให้เกิดศูนยร์วมและพลงัแห่งการเรียนรู้ซ่ึงการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรคแ์ละมีพ
ลานุภาพจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือคนในองคก์ารทราบดีว่า ส่ิงนั้นจะสร้างความสําเร็จให้แก่พวกเขา

วิสยัทศัน์ (Vision) 

โครงสร้างองคก์าร
(Organization Structure) 

วฒันธรรม 
(Culture) 

กลยทุธ์ (Strategy) 

องคก์าร 
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อยา่งแทจ้ริง 2) ประการท่ีสอง  วิสัยทศัน์นั้นมีความหมายต่อทุกคน เพราะนอกจากจะเป็นตวัแทน
ของความหวงัและความฝันแลว้ ยงัเป็นส่ิงท่ีนาํไปสู่การปฏิบติั สามารถตรวจสอบมุมมองความ
คิดเห็นของตนเอง และมีเหตุผลท่ีจะยอมรับการคิดและแนวปฏิบติัใหม่ ๆ 3) ประการท่ีสาม วิสัยทศัน์
เป็นตวัฉุดดึงใหเ้รากา้วไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององคก์าร และวิสัยทศัน์ร่วมก็สนบัสนุนใหเ้กิดความ
กลา้ท่ีจะเส่ียงและทาํให้เกิดนวตักรรม 4) ประการท่ีส่ี ความหมายและค่านิยมร่วม (Shared Values 
and Meaning) มีความสาํคญัต่อการกาํหนดประเภทของความรู้ท่ีองคก์ารตอ้งการจะจดัเก็บและถ่าย
โอน (Maquardt, 2011: 61-63) 

2)  วฒันธรรม (Culture) หมายถึงค่านิยม ความเช่ือ วิถีปฏิบติั พิธีการและ
ประเพณีขององคก์าร ซ่ึงมีส่วนช่วยในการวางรูปแบบของพฤติกรรม  และการรับรู้ตามสมยันิยม
ของคนในองค์การ   แต่ละองค์การมีความเช่ือ ความคิด ท่ีแตกต่าง มีการแสดงออกโดยผ่าน
สัญลกัษณ์ วีรบุรษ เร่ืองเล่า แนวคิด และค่านิยม  โดยธรรมชาติของการเรียนรู้และรูปแบบท่ีเกิดข้ึน
นั้นมีอิทธิพลต่อองค์การอย่างยิ่ง   วฒันธรรมองค์การขององค์การการเรียนรู้ก็คือ วฒันธรรมท่ี
ยอมรับวา่การเรียนรู้มีความสาํคญัต่อความสาํเร็จทางธุรกิจอยา่งแทจ้ริง และการเรียนรู้กไ็ดก้ลายเป็น
ส่วนหน่ึงของหนา้ท่ีการงานทุกอยา่งในองคก์าร   

วฒันธรรมท่ีมีคุณค่าและปรับเปล่ียนไดโ้ดยง่ายน้ีจะสร้างความสัมพนัธ์
และเพิ่มพูนการเรียนรู้ โดยการสนับสนุนค่านิยมต่างๆเช่น การทาํงานเป็นทีม การบริหารจดัการ
ตนเอง การเอ้ืออาํนาจและแบ่งปัน ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัโครงสร้างแบบราชการท่ีเขม้งวดและปกป้อง
ตวัเอง ดงันั้นองค์การจึงจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนค่านิยมทางวฒันธรรม เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการ
ผลกัดนัใหบ้รรลุวิสยัทศัน์ขององคก์าร ซ่ึงมีค่านิยมต่างๆท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ดงัน้ี (Maquardt, 2011: 
64-70) 1) การใหคุ้ณค่าและรางวลักบัการเรียนรู้  2) ความรับผิดชอบรวมกนัในการเรียนรู้ 3) ความ
ไวว้างใจและการปกครองตนเอง 4) รางวลัจูงใจสาํหรับนวตักรรม การทดลองและความกลา้ท่ีจะ
เส่ียง 5) การสนบัสนุนดา้นการเงินสาํหรับการฝึกอบรมและการพฒันา 6) ความคิดสร้างสรรคเ์ชิง
ความร่วมมือ ความหลากหลายและความแตกต่าง 7) ขอ้ผกูพนัในการปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑแ์ละ
บริการอยา่งต่อเน่ือง 8) การจดัการกบัความเปล่ียนแปลงและความสับสนอลหม่าน 9) คุณภาพชีวิต
การทาํงาน  

3) กลยทุธ์ (Strategy) จะสัมพนัธ์กบัแผนการปฏิบติั วิธีการ กลวิธี และ
ขั้นตอนท่ีจะทาํให้องคก์ารบรรลุวิสัยทศัน์และเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ในองคก์ารการเรียนรู้ กลยทุธ์
ต่าง ๆ จะทาํใหเ้กิดทั้งการเรียนรู้การถ่ายโอน และการนาํการเรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งดีท่ีสุด ใน
ทุกๆปฏิบติัการของบริษทั มีกลยุทธ์มายมายท่ีจะส่งผลให้องค์การสามารถปฏิรูปไปสู่การเป็น
องคก์ารการเรียนรู้ไดอ้ย่างรวดเร็วและประสบความสําเร็จดงัน้ี 1) ทาํให้การเรียนรู้ขององคก์าร
สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนักบัความสาํเร็จทางธุรกิจและความสามารถของบุคคล  2) แทรกการ
เรียนรู้เขา้ไปในทุกการดาํเนินงาน 3) พฒันานโยบายดา้นบุคลากรเพ่ือสร้างองคก์ารการเรียนรู้ 4) ให้
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การยอมรับและใหร้างวลัแก่การเรียนรู้ 5) การวดัผลและการกระจายข่าวผลกระทบและประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการเรียนรู้ 6) สร้างโอกาสท่ีหลากหลายในการเรียนรู้ 7) ให้เวลาเพ่ือการเรียนรู้ 8) สร้าง
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 9) เรียนรู้จากการปฏิบติังานจริงใหม้ากท่ีสุด 10) เรียนรู้ 
ทนัเวลาไม่ใช่ เพื่อไวร้อท่า (Maquardt, 2011: 71- 77) 

4)  โครงสร้าง (Organization Structure) โครงสร้างองคก์ารเป็นส่ิงท่ี
สะทอ้นอยูใ่นแผนภูมิโครงสร้างขององคก์าร (Organization Chart) โดยเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงกิจกรรม
และกระบวนการทั้งหมดภายในองคก์าร (Daft, 1986) จะประกอบดว้ย แผนก ฝ่าย ระดบัและ
องคป์ระกอบต่างๆของบริษทั โครงสร้างองคก์ารการเรียนรู้จะเป็นแบบแบนราบ (Flat) ไม่มี
ขอบเขตท่ีจาํกดั และมีความคล่องตวัสูง ซ่ึงเป็นผลให้มีการติดต่อ การไหลเวียนของขอ้มูล การ
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติังาน  กระบวนการตดัสินใจ ความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน 
ระดบัการควบคุมและความความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองคก์ารเป็นไปดว้ยดี  โดยมี
แนวทางในการจดัโครงสร้างองคก์ารท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดงัน้ี (Maquardt, 2011: 77- 80) 
1) การปรับปรุงลาํดบัขั้นในแนวราบ 2) มีโครงสร้างแบบองคร์วมและไร้ขอบเขต 3) การจดัการ
องค์การและการดาํเนินงานให้เป็นรูปแบบโครงการ  4) สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
องคก์าร 5) การจดัการแบบเจา้ของกิจการ 6) กาํจดัโครงสร้างท่ีตายตวั  

การเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ขององค์การท่ีเกิดข้ึนด้วยการพฒันา
วิสัยทศัน์ วฒันธรรม กลยทุธ์และโครงสร้างขององคก์ารจะทาํให้บริษทัสามารถปฏิรูปตนเองไปสู่
การเป็นองค์การการเรียนรู้ท่ีเพียบพร้อมด้วยความสามารถในการแข่งขนั ดังท่ีแสดงในตาราง
ต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่2.9  แสดงการเปล่ียนแปลงของกระบวนทศัน์ขององคก์าร 
 

กระบวนทศัน์ปัจจุบนั กระบวนทศัน์ใหม่ 
มีเป้าหมายระยะสั้น 
วฒันธรรมท่ีเขม้งวดตายตวั 
มุ่งเนน้ผลิตภณัฑ ์
เนน้ความสาํคญัท่ีระดบัภูมิภาค 
ผูบ้ริหารช้ีนาํ 
การปฏิบติัตามขั้นตอน 
วิเคราะห์เพียงอยา่งเดียว 
การแข่งขนั 

วิสยัทศันส่์วนบุคคลและองคก์าร 
วฒันธรรมท่ียดืหยุน่ 
มุ่งเนน้การเรียนรู้ 
เนน้ความสาํคญัระดบัโลก 
การเอ้ืออาํนาจแก่พนกังาน 
แนวโนม้ท่ีจะกลา้เส่ียง 
วิเคราะห์ สร้างสรรค ์และหยัง่รู้ 
ความร่วมมือและการช่วยเหลือ 
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3) ระบบยอ่ยดา้นคน (People Subsystem) หรือ การเอ้ืออาํนาจและการ
สนบัสนุนใหผู้ค้นประสบความสาํเร็จ 

ระบบย่อยดา้นคน คือระบบท่ีประกอบดว้ย ผูจ้ดัการและผูน้าํพนักงาน 
ลูกคา้ หุน้ส่วนและพนัธมิตรทางธุรกิจ ซพัพลายเออร์และผูข้าย รวมถึงชุมชนแวดลอ้ม ซ่ึงทุกกลุ่มท่ี
กล่าวมาน้ีมีคุณค่าต่อองคก์ารการเรียนรู้ และตอ้งไดรั้บการเอ้ืออาํนาจและการเรียนรู้เช่นกนั 

(1) ผูจ้ดัการและผูน้าํ (Management and Leaders) ในการท่ีองคก์าร
ไดเ้ปล่ียนจากโครงสร้างท่ีเนน้เสถียรภาพและการควบคุมไปสู่การเรียนรู้ ผูจ้ดัการและผูน้าํจะตอ้ง
ละท้ิงบทบาทการควบคุมเพื่อมุ่งไปสู่การเอ้ืออาํนาจ ตอ้งเป็นผูส้ั่งการให้น้อยลงและเป็นผูค้อย
ช่วยเหลือมากข้ึน ตอ้งเป็นผูฝึ้กสอนเป็นพี่เล้ียงและเป็นแบบอย่างให้กบัผูอ่ื้น และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ
ตอ้งสร้างและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ใหก้บัคนรอบขา้งโดยใชท้กัษะ  

 

 
 

ภาพที ่2.10  แสดงระบบยอ่ยดา้นคน 
  

ตารางที ่2.10  แสดงผูบ้ริหารท่ีเอ้ืออาํนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ 
 

มติิ ครูผู้สอน ผู้ฝึกสอน พีเ่ลีย้ง 
- จุดเนน้ท่ีสาํคญัของ
การช่วยเหลือ 

-ตวังาน -ผลของการทาํงาน -การพฒันาคนทาํงาน
ตลอดชีวิต 

- เวลาท่ีตอ้งใช ้ - 1-2 วนั - 1 เดือนหรือ 1 ปี -ตลอดชีวิตการทาํงาน 
- วธีิการท่ีจะช่วยเหลือ - อธิบายและแสดงใหดู้กาํกบั

ดูแลการปฏิบติัของผูเ้รียน 
ตลอดจนสร้างโอกาสให้
ผูเ้รียนไดรั้บทกัษะ 

-สาํรวจวเิคราะห์ปัญหา
ร่วมกบัผูเ้รียน 

-ทาํตวัเสมือนเพ่ือนร่วม
ขบวนการเรียนรู้ รับฟัง
และสอบถามเพ่ือขยายผล
การเรียนรู้ 

ผู้จดัการและผู้ นํา 
(Manager and Leader) 

ชมุชน 
(Community) คน 

หุ้นสว่นและพนัธมิตรธุรกิจ 
(Business Partner & Alliances) 

ซพัพลายเออร์ 
(Suppliers and Vendors) 

ลกูค้า 
(Customers) 

พนกังาน 
(Employees) 
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ตารางที ่2.10  (ต่อ) 
 

มติิ ครูผู้สอน ผู้ฝึกสอน พีเ่ลีย้ง 
-กิจกรรมเสริม -การวเิคราะห์งานใหค้าํสอน

ท่ีชดัเจนและคอยกาํกบัดูแล
ตลอดจนใหข้อ้มูลยอ้นกลบั
ในผลท่ีเกิดข้ึน 

-ร่วมกนัระบุปัญหาและ
สร้างโอกาสในการพฒันา 
รวมถึงการทบทวนต่างๆ 

-ทาํใหเ้ป้าหมายระยะยาว
และจุมุ่งหมายในชีวิตมี
ความชดัเจน 

-ความเป็นเจา้ของใน
เร่ืองกระบวนการ
เรียนรู้ 

-ครูผูส้อน -ผูเ้รียนร่วมเป็นเจา้ของ -ผูเ้รียนเพียงฝ่ายเดียว 

 
 (2) พนกังาน (Employee) จะไดรั้บการเอ้ืออาํนาจและคาดหวงัว่าจะ

ได้เรียนรู้ อีกทั้งยงัมีการวางแผนเก่ียวกับสมรรถนะในอนาคตกลา้ท่ีเส่ียงและลงมือปฏิบติัการ 
รวมถึงตอ้งแกปั้ญหาเป็น มีหลกัการและแนวทางหลายประการท่ีจะใชใ้นการพิจารณาว่าเม่ือใดควร
จะเอ้ืออาํนาจและเม่ือใดควรจะสนบัสนุนพนกังาน Marquardt ไดเ้สนอไวซ่ึ้งสรุปโดยสังเขปได้
ดงัต่อไปน้ี 1) ปฏิบติัต่อพนกังานในฐานะผูเ้รียนรู้มองว่าพนกังานทุกคนมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้
และมีทักษะในการแก้ปัญหา 2) ส่งเสริมให้พนักงานมีอิสระ มีกาํลังความสามารถและความ
กระตือรือร้น 3) มอบหมายงานโดยให้ทั้งอาํนาจและความรับผิดชอบ 4) พนกังานมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันากลยุทธ์และการวางแผน 5) พยายามทาํให้เกิดความสมดุลระหว่างความตอ้งการของ
บุคคลและองคก์าร 

(3) ลูกคา้ (Customers) จะมีส่วนร่วมในการระบุความตอ้งการ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ รวมถึงการฝึกอบรมถือไดว้่ามีส่วนในการเช่ือมต่อการเรียนรู้ จึงสามารถเป็น
แหล่งของขอ้มูลข่าวสารและความคิดต่างๆ เกิดความเช่ือมโยงใกลชิ้ดในระบบการเรียนรู้และกล
ยทุธ์ขององคก์าร ลูกคา้สามารถจหัาขอ้มูลสารสนเทศท่ีทนัสมยัเก่ียวกบัตวัสินคา้ พฤติกรรมการซ้ือ
และการเปรียบเทียบการแข่งขนั ความช่ืนชอบท่ีกาํลังเปล่ียนไปและสามารถให้ขอ้มูยอ้นกับ 
ขณะเดียวกนัองคก์ารการเรียนรู้ก็จะให้ความรู้แก่ลูกคา้ดว้ยวิธิการต่างๆเช่นการฝึกอบรบผ่านส่ือ 
หรือการจดัชั้นเรียน  การใหบ้ริการท่ีรวดเร็วพร้อมทั้งสังเกตุพฤติกรรมของลูกคา้และซพัพลายเออร์ 
และหาขอ้มูลป้อนกลบัจากส่ิงเหล่าน้ีเพื่อพฒันาและปรับปรุงผติภณัฑแ์ละการทาํงานขององคก์าร    

(4) หุน้ส่วนและพนัธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner and Alliances) 
การแข่งขนัทางธุรกิจในระดบัโลกรวมทั้งจาํนวนองคก์ารท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมหาศาลทาํให้มีการสร้าง
พนัธมิตรและหุ้นส่วนทางธุรกิจในระยะสั้ นมากข้ึนซ่ึงบริษทัส่วนใหญ่จะไดป้ระโยชน์จากการ
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แบ่งปันสรรมถนะและความรู้ พร้อมทั้งใชค้วามเป็นพนัธมิตรน้ีเพื่อเพิ่มผลกาํไรและส่วนแบ่งทาง
การตลาด หรือไม่กเ็พื่อลดค่าใชจ่้าย ลดเวลา เพิ่มความสามารถในการบริการและเพื่อเป็นการลดแรง
ปะทะจากการเมือง   

อย่างไรก็ดีผลประโยชน์ระยะยาวท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงขององคก์ารการ
เรียนรู้จะได้รับจากพนัธมิตรก็คือ การเรียนรู้ ในช่วงเร่ิมต้นของการเรียนรู้ท่ีบริษัทได้รับจาก
พนัธมิตรอาจจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัขอ้มูลคา้นโยบายในการดาํเนินงาน และกระบวนการต่างๆรวมถึง
ความแตกต่างทางวฒันธรรมของผูค้นในแต่ละทอ้งถ่ินซ่ึงพวกเขาอาจจะนาํวตัถุประสงคใ์นการ
เรียนรู้เหล่าน้ีระบุลงในขอ้ตกลงในการเป็นพนัธมิตรกนั จากนั้นก็อาจจะมีการแลกเปล่ียนบุคลากร
เพื่อเรียนรู้และนาํความรู้กลบัสู่องค์การของตน ดงันั้นหุ้นส่วนระยะสั้ นก็อาจกลายเป็นการร่วม
ลงทุนในระยะยาวท่ีสามารถทาํใหบ้ริษทัประสบความสาํเร็จยิง่ข้ึนในอนาคต 

(5)  ซพัพลายเออร์และผูข้าย (Supplier & Vender) องคก์ารการเรียนรู้
ตระหนักดีว่าความสําเร็จทางธุรกิจขององคก์าร ข้ึนอยู่กบัความสําเร็จของเครือข่ายธุรกิจทั้งหมด
ขององค์การไม่ได้ข้ึนอยู่กับแค่พนักงานและลูกคา้เท่านั้น เม่ือทุกคนในสายโซ่ธุรกิจมาเรียนรู้
ร่วมกนัเก่ียวกบัภารกิจและนโยบาย รวมไปถึงทกัษะในการบริหารและทกัษะในทางเทคนิค รับการ
ฝึกอบรมและมีบทบาทร่วมในโปรแกรมการสอนต่างๆผลท่ีไดรั้บจะเอ้ือประโยชน์ต่อองคก์ารใน
ท่ีสุด บริษทัท่ีอยูใ่นเครือข่ายกอ็าจจะมีขอ้เสนอในการใหก้ารเรียนรู้ท่ีมีคุณค่าแก่หุน้ส่วนทางธุรกิจท่ี
ต้องร่วมกันไประยะยาว  ทั้ งหมดน้ีก็หมายความว่า ซัพพลายเออร์ ผูข้ายสินค้า หุ้นส่วนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งลว้นมีส่วนร่วมอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มของการเรียนรู้ โดยมีพนกังานเป็นแกนกลาง บริษทั
ท่ีตระหนกัถึงความจริงขอ้น้ีจึงตอ้งพฒันาคุณสมบติัของซพัพลายเออร์และผูช้ายสินคา้เช่นเดียวกบัท่ี
ตอ้งพฒันาพนกังานของตน 

(6) ชุมชน (Community) อนัไดแ้ก่ กลุ่มต่าง ๆ ทางสังคมทางเศรษฐกิจ 
และการศึกษา ซ่ึงจะมีส่วนในการใหแ้ละรับการเรียนรู้   เช่น การเพ่ิมพนูภาพลกัษณ์ขององคก์ารใน
ชุมชน  ไดรั้บความสนใจจากคนในชุมชนและเขา้มามีส่วนร่วม ทาํให้คุณภาพชีวิตของชุมชุนดีข้ึน
และสร้างโอกาสในการแลกเปล่ียนและแบ่งปันทรัพยากรในชุมชน รวมถึงการเตรียมทีมงานไว้
รองรับอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี  (Maquardt, 2011: 93-119) 

4)  ระบบย่อยดา้นความรู้ (Knowledge Subsystem) หรือ การจดัการ
ความรู้ในองคก์ารการเรียนรู้  

ระบบย่อยด้านความรู้ของการเรียนรู้ขององค์การน้ี จะบริหารจัดการ
ความรู้ต่างๆขององคก์าร และสามารถทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในองคก์ารหรือแมก้ระทัง่ระดบั
โลก ความรู้เปรียบเสมือนอาหารท่ีทรงคุณค่าขององคก์ารหากไดบ้ริโภคเขา้ไปก็จะทาํให้องคก์าร
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เจริญเติบโต และถา้ขาดค่านิยมความรู้องคก์ารอาจจะตอ้งถึงจุดจบ  ถา้หากองคก์ารไม่สามารถนิยาม
ความหมายของความรู้ และจาํแนกชนิดของความรู้ซ่ึงมีความสาํคญัต่อองคก์ารแลว้ ระบบยอ่ยดา้น
ความรู้ จะไม่สามารถจดัการความรู้ร่วมกนัได ้ และยงัแสดงใหเ้ห็นว่าความรู้มีคุณค่าไม่เท่ากนั โดย
มีการจดัระบบตามลาํดบัขั้นของความรู้ หรือความต่อเน่ืองของความรู้ดงัภาพท่ี 2.11  นอกจากน้ี 
ความรู้ยงัสามารถจาํแนกเป็นประเภทไดคื้อ “Know What” รู้เก่ียวกบัข่าวสารท่ีตอ้งการรู้   “Know 
How” รู้ว่าข่าวสารมีกระบวนการอย่างไร “Know Why” รู้ทาํไมจึงตอ้งการข่าวสารท่ีแน่นอน 
“Know Wher” รู้ว่าจะหาข่าวสารเฉพาะไดท่ี้ไหน “Know When” รู้ว่าเม่ือไหร่ท่ีตอ้งการข่าวสาร   
(Maquardt, 2011: 123) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.11  การจดัระบบตามลาํดบัขั้นของความรู้ (Hierachy of Knowledge) 

 
ระบบยอ่ยดา้นความรู้ ประกอบไปดว้ย การแสวงหาความรู้ (Acquisition) 

การสร้างความรู้ (Creation) การเก็บรักษาความรู้ (Storage) การวิเคราะห์ และการทาํเหมืองความรู้ 
(Data Mining) การถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้ (Transfer and Dissemination) การนาํไป
ประยกุตใ์ชแ้ละการทาํใหข้อ้มูลเท่ียงตรง (Application and Validation) 
 

 

Capability  
(ความสามารถ) 

Expertise 
(ทกัษะความรู้ หรือ ความคดิเห็นของ

Knowledge (ความรู้) 

Information (ขา่วสาร) 

Data (ข้อมลู) 
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ภาพที ่2.12  แสดงระบบยอ่ยดา้นความรู้ 
 

ระบบย่อยด้านความรู้ทั้ ง 6 อย่าง สําหรับการเรียนรู้ขององค์การน้ีจะ
ดาํเนินไปอย่างไม่หยุดย ั้ง และมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกันแบบเป็นเครือข่าย แต่ไม่จาํเป็นตอ้งเกิดข้ึน
ตามลาํดบั การกระจายของขอ้มูลจะอาศยัช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลายภายใตเ้วลาท่ีแตกต่างกนั
ไป ส่วนการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ข้ึนอยูก่บัตวักลัน่กรองทางการรับรู้ รวมถึง
กิจกรรมเชิงรุกและกิจกรรมเชิงรับ การจดัการความรู้ถือเป็นหวัใจสาํคญัของการพฒันาองคก์ารการ
เรียนรู้ องคก์ารการเรียนรู้ท่ีประสบความสาํเร็จจะนาํทาง (Guide) ความรู้ไปดว้ยความเป็นระบบ
และใชเ้ทคโนโลยอียา่งสอดคลอ้งกนัโดยขั้นตอนทั้ง 6 ประการน้ีประกอบดว้ย 

(1)  การแสวงหาความรู้ (Acquisition) คือการสะสมขอ้มูลและ
สารสนเทศท่ีมีอยูท่ ั้งจากภายในองคก์ารและภายนอกองคก์าร 1) การเก็บรวบรวมความรู้จากภายใน
องคก์าร โดยการรวบรวมความรู้ มีเกิดจากความชาํนาญ ความทรงจาํ ความเช่ือ และสมมติฐานต่างๆ
ของบุคคล ซ้ึงลว้นแต่มีค่าต่อการเป็นอยา่งยิ่ง ความรู้เช่นน้ียากจะอธิบายหรือส่ือสารออกมาได ้แต่
สามารถจะก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งใหญ่หลวงต่อองคก์ารได ้ ซ่ึงใชว้ิธีการรวบรวมความรู้แบบรุก
หรือแบบรับกไ็ด ้กล่าวคือองคก์ารอาจจะปล่อยใหค้วามรู้ค่อยๆแทรกซึม ไปทัว่ทั้งองคก์ารเอง หรือ
อาจทาํการตรวจสอบหาขอ้มูลจากภายนอกองคก์ารในเชิงรุกเพื่อเปล่ียนให้เป็นความรู้ท่ีนาํมาใช้
ประโยชน์ได ้รวมถึงการเรียนรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองคก์ารก็ทาํใหเ้กิดคุณค่าเพิ่ม
แก่องคก์ารไดม้ากข้ึนทั้งน้ีองคก์ารอาจไดรั้บความรู้จากการขุดคน้ความรู้ในตวัพนกังาน จากการ

การสร้างความรู้ 
(Creation) 

การแสวงหาความรู้ 
(Acquisition) 

การประยกุตใ์ชแ้ละทาํ
ใหข้อ้มูลเท่ียงตรง 

(Application and 
Validation) 

การถ่ายโอนและเผยแพร่
ความรู้ (Transfer and 
Dissemination) 

การจดัเกบ็ความรู้ 
(Storage) 

การวิเคราะห์และการทาํ
เหมืองความรู้ 
(Data Mining) 

ความรู้ 
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เรียนรู้จากประสบการณ์ร่วมกนัและจากการนาํเอากระบวนการเปล่ียนแปลงมาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง 2) 
การรวบรวมความรู้จากภายนอกองคก์าร องคก์ารสามารถท่ีจะเก็บเก่ียวขอ้มูลจากแหล่งภายนอกได้
หลากหลายวิธีการเช่น การเทียบเคียงกบัองคก์ารอ่ืน (Benchmarking) การเขา้ร่วมประชุมสัมนา การ
จา้งท่ีปรึกษา การอ่านหนงัสือพิมพ ์วารสาร แหล่งขอ้มูลออนไลน์ การดูโทรทศัน์ วิดีโอ ภาพยนตร์ 
การติดตามแนวโน้มทงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี การรวบขอ้มูลจากลูกคา้ คู่แข่ง ซัพพลาย
เออร์และแหล่งอ่ืนๆ การจา้งพนกังานใหม่ และการร่วมมือกบัองคก์ารอ่ืน การสร้างพนัธมิตรและ
การจดัตั้งบริษทัร่วมทุน  

ในการแสวงหาความรู้นั้นองคก์ารตอ้งคาํนึงถึงส่ิงสําคญั 2 ประการ
คือ ประการท่ีหน่ึง   ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากทั้งภายในและภายนอกองคก์ารนั้นจะตอ้งผา่นการพิจารณา
กลัน่กรองดว้ยมาตรฐานขององค์การ ค่านิยมและกระบวนการทาํงานต่างๆเสียก่อน เพราะการ
กลัน่กรองนั้นจะทาํใหอ้งคก์ารสามารถเลือกรับขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และตรงกบัความตอ้งการของ
องคก์ารไดอ้ยา่งเตม็ท่ี   ประการท่ีสอง การแสวงหาความรู้นั้นอาจเกิดข้ึนไดโ้ดยไม่ไดต้ั้งใจซ่ึงมกัจะ
เป็นผลพลอยไดจ้ากการปฏิบติังานขององคก์าร แต่อย่างไรก็ดีองคก์ารการเรียนรู้มกัจะแสวงหา
ความรู้ดว้ยความตั้งใจเป็นส่วนใหญ่ 

(2) การสร้างความรู้ (Creation) ความรู้ใหม่ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยอาศยั
กระบวนการมากมายท่ีแตกต่างกนัออกไป เร่ิมตั้งแต่นวตักรรมไปจนถึงการวิจยัท่ีสลบัซบัซอ้นท่ีตอ้ง
อาศยัความวิริยะอุตสาหะ นอกจากน้ี ยงัอาจเกิดจากความสามารถในการมองเห็นการเช่ือมโยง
ใหม่ๆ และการผนวกองค์ประกอบของความรู้ท่ีเคยรู้มาแลว้เขา้กับการให้เหตุผลเชิงอุปนัยอนั
ซบัซอ้นดว้ย    

ในขณะท่ีการแสวงหาความรู้มกัเป็นการนาํความรู้มาปรับใช ้แต่การ
สร้างความรู้จะเป็นการสร้างเสริมให้เกิดความรู้ใหม่ ซ่ึงความรู้อย่างหลงัน้ีจาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับ
องคก์ารการเรียนรู้ (Senge, 1990) การสร้างความรู้ใหม่นั้นไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสารสนเทศ
ภายนอกเทานั้น หากแต่เก่ียวกบัการพฒันาความรู้โดยนยั ซ่ึงเป็นเร่ืองของนามธรรมจากการรู้แจง้รู้
จริงรวมถึงสัญชาตญาณของบุคคล ดงันั้นการสร้างสรรคค์วามรู้จึงเป็นการใชค้วามคิดยอดเยี่ยยม
และความคิดต่างๆเพื่อสร้างนวตักรรมซ่ึงแต่เดิมคนจะคิดว่าการสร้างความรู้นั้นเป็นหนา้ท่ีของทุก
ฝ่ายและของทุกคนในองคก์าร 

(3)  การจดัเก็บความรู้ (Storage) หมายถึง การเขา้รหสั (Coding) และ
การเก็บรักษาความรู้ท่ีมีค่าขององคก์าร เพ่ือให้พนกังานทุกคนสามารถเขา้ถึงความรู้นั้นไดโ้ดยง่าย 
ในทุกเวลาและทุกสถานท่ี  องคก์ารจะตอ้งวินิฉัยแยกแยะขอ้มูลและพิจารณาวิธีการในการจดัเก็บ
ขอ้มูลเสียก่อนจึงจะสามารถทาํการจดัเก็บความรู้เพื่อนาํไปใช้ในโอกาสต่อไปได ้ขอ้มูลในการ



  

 

87

จดัเก็บจะมีประโยชน์ก็ต่อเม่ือผ่านการวิเคราะห์ วิจยัและทดลอง ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้วิธีการจดัเก็บ
ความรู้มีทั้งท่ีใชร้ะบบเทคโนโลยีเขา้มาช่วย เช่น การบนัทึกขอ้มูลและการใชฐ้านขอ้มูลคอมพิวเตอร์
และกระบวนการจดัเก็บโดยมนุษย ์เช่นความจาํของแต่ละคนเป็นตน้ อย่างไรก็ดีระบบการจดัเก็บ
ความรู้ควรจะมีลกัษณะดงัน้ี 1) มีโครงสร้างท่ีจะทาํใหร้ะบบสามารถคน้หา  และเผยแพร่สารสนเทศได้
อย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว 2) แบ่งหมวดหมู่ เช่น ขอ้เท็จจริง นโยบาย วิธีการต่าง ๆ โดยแบ่งไปตาม
เร่ืองท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ 3) สามารถส่งมอบสารสนเทศตามความตอ้งไดอ้ย่างชดัเจนกะทดัรัดและ
ไดใ้จความ 4) มีเน้ือหาท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ สามารถนาํมาใชไ้ดต้ลอดเวลา 

การใชร้ะบบจดัเก็บความรู้ ทาํใหอ้งคก์ารสามารถเก็บรักษาความรู้ซ่ึง
ก็คือทุนปัญญา (Intellectual Capital) ท่ีเป็นเสมือนทรัพยสิ์นขององคก์ารไดโ้ดยจะไม่สูญหายไป
เม่ือพนกังานนลาออกจากองคก์าร 

(4) การวิเคราะห์ และการทาํเหมืองความรู้ (Analysis & Data 
Mining) จะเก่ียวขอ้งกบัเทคนิคในการวิเคราะห์ขอ้มูล การปรับโครงสร้าง การทาํความรู้คงคลงัและ
การทาํให้ขอ้มูลถูกตอ้ง ส่วนการทาํเหมืองความรู้ จะทาํให้องคก์ารสามรถคน้หาความหมายของ
ขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ดส้มบูรณ์ข้ึน 

การทาํเหมืองขอ้มูลเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ท่ีทาํให้องค์การ
สามารถเขา้ใจความหมายของขอ้มูลท่ีมีอยู ่ทาํใหพ้นกังานสามารถจดัเกบ็และกลัน่กรองดึงเอาขอ้มูล
มาใชใ้นการพฒันากลยทุธ์และแกปั้ญหาทางธุรกิจท่ีซบัซอ้นได ้โดยอาศยัแบบแผนใหม่ ๆ และดว้ย
การปรับแบบจาํลองต่าง ๆ ให้เขา้กบัขอ้มูล ซ่ึงขณะน้ีเรามีการพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีสามารถวิเคราะห์
แยกแยะแบบแผนต่างๆไดบ้า้งแลว้ ซอฟตแ์วร์การทาํเหมืองขอ้มูล (Data Mining) สามารถตอบได้
แมแ้ต่คาํถามท่ีบรรดาผูจ้ดัการคิดไปไม่ถึง ในขณะท่ี OLAP (On-Line Analytical Process) สามารถ
ตอบไดเ้พียงคาํถามต่างๆท่ีบรรดาผูจ้ดัการถามเท่านั้น   

การทาํเหมืองขอ้มูลจะประกอบไปดว้ยงานหลายๆอยา่งเช่นการแบ่ง
หมวดหมู่ การจดักลุ่ม การสรุปหาใจความสําคญั การสร้างตวัแบบท่ีสัมพนัธ์ต่อกนั การตรวจหา
ความแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลสาํหรับวิธีการทาํเหมืองขอ้มูลก็จะประกอบไปดว้ย   
วิธีท่ีอาศยัตวัอย่างเป็นพื้นฐาน การเรียนรู้ในเชิงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลแผนภูมิตน้ไมแ้ละ
วิธีการต่างๆสาํหรับการตดัสินใจรวมถึงตวัแบบในเชิงความเป็นไปไดท่ี้แสดงดว้ยกราฟเป็นตน้ โดย
ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเคร่ืองมือในการทาํเหมืองขอ้มูลข้ึนมามากมายเพ่ือควบคุมคน้หาแบบแผน
และสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆในขณะเดียวกันก็มีการพฒันาวิธีการจัดเตรียมและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณและเชิงสถิติ ดว้ยการจาํลองภาพในหลายๆรูปแบบซ่ึงเทคนิคต่างๆไดแ้ก่ AVS/Express, SGI 
Mineset และ Visible Decisions Discovery โดย DataMind และIBM’s Intelligent miner ถือเป็น
โปรแกรมท่ีทีประโยชน์อยา่งยิง่ในการประสานเคร่ืองมือในการทาํเหมืองขอ้มูลต่างๆเขา้ดว้ยกนั  
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(5) การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ (Transfer & Dissemination) คือ 
การเคล่ือนยา้ยขอ้มูลและความรู้ทั้งองคก์าร (ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา) ซ่ึงอาจจะเป็นไปไดท้ั้ง
การใชเ้คร่ืองมือ หรืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ หรือแมก้ระทัง่ใชค้นทาํก็ตาม เช่น การส่ือสารกนัดว้ย
การเขียน (บนัทึก รายงาน จดหมาย ข่าวประกาศ) การฝึกอบรม การประชุมภายใน  ส่ือในองคก์าร 
(ส่ิงพิมพ ์เคร่ืองกระจายเสียง) การหมุนเวียนสบัเปล่ียนงาน การเยีย่มชมงาน  และระบบพี่เล้ียงเป็นตน้ 

(6) การประยกุตใ์ช ้และการทาํให้ขอ้มูลถูกตอ้งเท่ียงตรง (Application 
& Validation) คือการใชแ้ละการประเมินความรู้โดยคนในองคก์าร เป็นการนาํเอาความรู้และ
ประสบการณ์อนัมีค่าขององคก์ารมาใชป้ระโยชน์อยา่งสร้างสรรคแ์ละต่อเน่ือง (Maquardt, 2011: 
124-149) 

Marquardt (2011) ไดใ้หค้วามเห็นว่า องคก์ารจะตอ้งมีการจดัการกบั
ความรู้ในองคก์ารโดยเร่ิมตั้งแต่การจดัหาความรู้โดยให้มีลกัษณะของการผสมผสานทั้งจากแหล่ง
ความรู้ภายในและภายนอกแลว้นาํมาปรัปให้เกิดความสร้างสรรคใ์ห้สามารถใชไ้ดก้บัองคก์ารเม่ือ
ไดค้วามรู้ท่ีตอ้งการแลว้ตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบต่อจากนั้นจึงนาํมาถ่ายทอด
และนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัองคก์ารต่อไป    

5) ระบบยอ่ยดา้นเทคโนโลย ี(Technology Subsystem) หรือ เทคโนโลยี
สาํหรับการสร้างองคก์ารการเรียนรู้ 

ระบบย่อยด้านเทคโนโลยีน้ีจะประกอบด้วย เครือข่ายเทคโนโลยีและ
เคร่ืองมือทางขอ้มูลต่างๆ ท่ีช่วยสนับสนุนให้คนในองค์การเขา้ถึงความรู้และมีการแลกเปล่ียน
สารสนเทศและการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั โดยจะรวมไปถึงตวัระบบและกระบวนการทางเทคโนโลย ี
ตลอดจนโครงสร้างของความร่วมมือท่ีจะทาํให้เกิดทกัษะในการประสานงาน การสอนงาน และ
ทกัษะเก่ียวกบัความรู้ดา้นอ่ืนๆ ระบบย่อยน้ียงัครอบคลุมถึงการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
วิธีการเรียนรู้ท่ีกา้วหน้าไปมาก ๆ เช่น การใชต้วัแบบจาํลอง (Simulation) การประชุมทางไกล 
(Computer Conferencing) ตลอดจนการแลกเปล่ียนและลงความเห็นร่วมกนั เคร่ืองมือต่างๆ เหล่าน้ี
อาจจะกล่าวไดว้่าเป็น “ทางด่วนความรู้ (Knowledge Freeways)” ซ่ึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีสาํคญั
สาํหรับการจดัการความรู้ 

องคป์ระกอบสําคญั 2 อย่างของระบบยอ่ยดา้นเทคโนโลยีประกอบดว้ย 
เทคโนโลยสีาํหรับการจดัการความรู้และเทคโนโลยสีาํหรับเพิ่มพนูการเรียนรู้ ดงัภาพท่ี 2.13 
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ภาพที ่2.13  แสดงระบบยอ่ยดา้นเทคโนโลย ี

 
เทคโนโลยสีาํหรับจดัการความรู้ (Technology for Managing Knowledge) 

หมายถึง เทคโนโลยทีางดา้นคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีรวบรวมกาํหนดรหสั จดัเก็บ
และถ่ายโอนขอ้มูลไปทัว่ทั้งองคก์าร และทัว่โลก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่สมาชิกในองคก์ารและ
สามารถศึกษาและปฏิรูปตนเองไดโ้ดยอตัโนมติั กล่าวไดว้่าเทคโนโลยีเป็นกลสาํคญัอย่างหน่ึงใน
การพฒันาการส่ือสารภายในองคก์าร และในการถ่ายโอนความรู้โดยจะทาํหน้าท่ีสลายเขตแดน
ภายในองค์การลง และเพิ่มระดับความสัมพนัธ์ระหว่างคนในองค์การ นอกจากน้ียงัทาํให้การ
ส่ือสารระหว่างบุคคลเป็นไปไดส้ะดวกยิ่งข้ึน เน่ืองจากไม่มีขอ้จาํกดัทั้งในดา้นเวลาและระยะทาง 
ดว้ยการใชก้ระดานข่าว ไปรษณียอิ์เลกทรอนิกส์ (Email) และการประชุมผ่านส่ืออิเลกทรอนิกส์
ต่างๆ ทั้งน้ีซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการส่ือสารจะทาํให้เกิดสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ท่ีทุกคนสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งน้ีทุกคนในองคก์ารสามารถมีส่วนร่วมในการรวบรวม จดัเก็บ 
ประมวลผล เรียกขอ้มูลกลบัมาใช้ใหม่และถ่ายโอนความรู้ไดด้ว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตน ท่ี
ต่อเช่ือมกบัระบบคอมพิวเตอร์ใหญ่และระบบต่าง ๆ ท่ีอยู่นอกองคก์าร   รวมถึงการคน้ควา้ขอ้มูล 
บทความ รายงาน คู่มือและบญัชีรายช่ือต่างๆไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย เป็นการลดขั้นตอนในการ
บริหารจดัการ แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นการขยายขอบเขตการควบคุมออกไปไดก้วา้งไกลกว่าเดิม 
ซ่ึงหมายถึงการเอ้ืออาํนาจใหพ้นกังานบริหารตนเองไดม้ากข้ึน  

นอกจากน้ี Morton (1991) ไดร้ะบุถึงผลกระทบสาํคญัต่อสถานท่ีทาํงาน 
และต่อการเรียนรู้ในองคก์ารจากการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชด้งัน้ี 1) การเปล่ียนแปลงระดบั
โครงสร้างพื้นฐานในกระบวนการทาํงาน 2) การประสานหนา้ท่ีทางธุรกิจในทุกระดบัชั้น ทั้งภายใน
องคก์าร   และภายนอกองคก์ารเขา้ดว้ยกนั 3) บรรยากาศทางการแข่งขนัในหลายๆภาคธุรกิจการคา้
ไดเ้ปล่ียนแปลงไป 4) โอกาสเชิงกลยทุธ์ (Strategic Opportunities) ใหม่ๆในการประเมินพนัธกิจ และ

การจดัการความรู้ 
(Managing Knowledge) 

การเพิม่พนูความรู้ 
(Enchancing 

Learning) 

เทคโนโลยี 
(Technology) 
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การดาํเนินงานของบริษทั 5) การเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารและโครงสร้างขององคก์าร 6) การปฏิรูป
องคก์ารโดยบรรดาผูจ้ดัการต่าง ๆ 

2)  เทคโนโลยีสาํหรับเพิ่มพูนการเรียนรู้ (Technology for Enhancing 
Knowledge) จะเก่ียวขอ้งกบัการนาํเอาวิดิทศัน์ โสตทศัน์ และการฝึกอบรมแบบส่ือผสมผสาน 
(computer – base Multimedia) มาใชป้ระโยชน์เพื่อถ่ายทอด และพฒันาความรู้และทกัษะของคนใน
องคก์ารให้ดียิ่งข้ึน และเพื่อให้การรวบรวม การจดัเก็บและการถ่ายโอนความรู้ดาํเนินไปอย่างมี
ประสิทธิผล องคก์ารการเรียนรู้จะตอ้งปฏิบติัตาม 4 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ีหน่ึง คือการติดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ใช้ ซ่ึงระบบดังกล่าวควรจะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้แบบทัว่ทั้ ง
องคก์าร และทาํใหพ้นกังานทุกคนสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดโ้ดยอาศยัระบบอิเลกทรอนิกส์ และ
ระบบจดัการขอ้มูลท่ีมีความซบัซอ้น  ได่แก่  Navigation Tool สาํหรับการใชค้าํหลกัเพื่อคน้หา
ขอ้มูล ไปรษณีย ์อิเลกทรอนิกส์ รวมไปถึงระบบซอฟทแ์วร์ต่างท่ีมีความจาํเป็นอ่ืน ๆ 

ขั้นตอนท่ีสอง สร้างแหล่งจดัเก็บขอ้มูล และ ความรู้ขององคก์ารในขั้นน้ี
องคก์ารการเรียนรู้จะตอ้งสร้างและทาํรูปแบบพจนานุกรมขอ้มูลต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์กนันั้น ให้
เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ นอกจากน้ีก็ตอ้งปรับรูปแบบของขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีอยู่ก่อนจะใส่
ขอ้มูลเหล่านั้นลงไปในฐานขอ้มูลบริษทัโดลใชแ้ม่แบบ (Template) สาํหรับการป้อนขอ้มูลเพื่อเป็น
การตรวจสอบความถูกตอ้งแม่นยาํและความสอดคลอ้งของขอ้มูลเสียก่อนและควรติดตั้งซอฟตแ์วร์
เพื่อแปรขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ ดว้ย 

ขั้นตอนท่ีสาม นาํระบบอิเลกทรอนิกส์เหล่านั้นมาปรับใชใ้นการปฏิบติังาน 
การบริหาร และกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นแบบอตัโนมติั เช่นฝ่ายการตลาดและการขายอาจนาํเทคโนโลยี
เหล่าน้ีเขา้มาใชเ้พื่อจดัสินคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งแม่นยาํมากข้ึนและเพ่ิมส่วน
ของกาํไร (Profit margin) ดว้ยการกาํหนดราคาท่ีเหมาะสม 

ขั้นตอนท่ีส่ี  พฒันาระบบสนบัสนุนการปฏิบติังาน แบบประสมประสาน 
(Integrated Performance-support System) และแอพพลิเคชัน่สาํหรับการคน้หาความรู้และการทาํ
เหมืองขอ้มูลในขั้นตอนสุดทา้ยน้ีองคก์ารการเรียนรู้จะจดัตั้งศูนยผ์ูเ้ช่ียวชาญเพื่อทาํหนา้ท่ีรับผดิชอบ
ในการรวบรวม จดัเก็บ วิเคราะห์ และเผยแพร่ความรู้รวมทั้งการฝึกอบรมแก่พนกังานในดา้นต่าง ๆ
ใหค้าํปรึกษาแนะนาํและจดัเตรียมพนกังานท่ีมีคุณภาพใหแ้ก่หน่วยงานต่าง ๆ 

ความสาํเร็จท่ีเห็นไดช้ดัจากการนาํระบบสนบัสนุนการปฏิบติังาน  แบบ
ประสมประสานมาใชก้็คือ พนกังานจะไดรั้บขอ้มูลเพื่อใชใ้นการทาํงานไดรั้บคาํปรึกษา การฝึกอบรม 
ความช่วยเหลือในการทาํงาน ขอ้มูลอา้งอิงและทรัพยากรในการบริหารจดัการ ส่วนศูนยผ์ูเ้ช่ียวชาญ
ก็จะมีประโยชน์ในหลายๆดา้นดงัน้ี 1) สร้างสรรค ์วิจยั พฒันา และบริหารคลงัความรู้ 2) กาํหนด
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และควบคุมมาตรฐาน รวมถึงวิธีการในการดาํเนินการต่าง ๆ 3) เช่ือมโยงและประสานผลประโยชน์
ต่าง ๆ ร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง 4) ประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบติังานของพนกังาน 5) ตรวจหา
ช่องโหว่ และแกไ้ขขอ้บกพร่องในเน้ือหาและกระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในคลงัความรู้ 6) ให้การ
ฝึกอบรมและให้คาํปรึกษา 7) จดัหาบุคลากรท่ีมีความสามารถเหมาะสมสําหรับโครงการหรือ
กระบวนการต่าง ๆ 

จากลกัษณะขององค์การการเรียนรู้ในเชิงระบบ (Systems Learning 
Organization) ดงักล่าว อาจกล่าวไดว้่า การเรียนรู้จะบรรลุผลสําเร็จก็ดว้ยระบบขององคก์ารโดยรวม 
สมาชิกขององคก์ารทุกคนเห็นถึงความสาํคญัของการเรียนรู้อยา่งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวต่อเน่ืองทัว่ทั้ง
องคก์าร  ซ่ึงระบบดงักล่าวประกอบไปดว้ยการเรียนรู้ท่ีเป็นแกนหลกัของทั้งระบบ องคก์ารจะตอ้ง
ส่งเสริมให้เกิดจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง โดยแบ่งเป็นระดบับุคคล ทีม และองคก์าร และรูปแบบ
การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั อาศยัทกัษะในการเรียนรู้ท่ีจะช่วยส่งเสริมและเพิ่มพูนจนเกิดประสิทธิผล
ต่อองคก์าร ภายใตก้ารปรับเปล่ียนขององคก์ารท่ีมีวิสัยทศัน์เชิงกลยทุธ์ สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้
และปรับโครงสร้างสายบงัคบับญัชาท่ีมีลกัษณะแบนราบ (Flat) ไม่ซบัซ้อน และเพ่ิมอาํนาจให้
สมาชิกในองคก์าร พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น ลูกคา้ คู่คา้ และชุมชนไดมี้โอกาส
ไดเ้รียนรู้ร่วมกนั โดยการจดัการความรู้ ตั้งแต่การจดัหาความรู้ ทั้งจากภายในและภายนอกองคก์าร
แลว้นาํมาปรับให้เกิดความสร้างสรรคเ์หมาะสมกบัการใชง้าน เม่ือไดค้วามรู้ท่ีตอ้งการแลว้ตอ้งมี
การเก็บรวบรวมอยา่งเป็นระบบเพื่อความสะดวกในนาํมากลบัมาประยกุตใ์ชง้านและการถ่ายทอด
ต่อไป โดยอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วย 

2.3.3.4  แนวทางการศึกษาองคก์ารการเรียนรู้ของ Marsick and Watkins  
Watkins and Marsick (1993) ไดน้าํเสนอแนวคิดองคก์ารการเรียนรู้เชิงปฏิบติั  

โดยให้ความเห็นว่า  การเรียนรู้เกิดจากโอกาสตามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของคนเราเม่ือเขา
ควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง (Cseh, Watkins and Marsick, 1999) นัน่คือการเรียนรู้อยา่งไม่เป็น
ทางการและการเรียนรู้โดยบงัเอิญ ( Informal and Incidental Learning) (Cseh, Watkins and 
Marsick, 1999;  Marsick and Watkins, 1997, 2001)   Informal and Incidental Learning คือ การ
เรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการคือการเรียนรู้ซ่ึงมีลกัษณะส่วนใหญ่ท่ีไม่มีรูปแบบ  เป็นไปตาม
ประสบการณ์   และไม่มีลกัษณะเป็นสถาบนั (Marsick and Volpe, 1999) โดย Watkins and 
Marsick (1993, 1996) ไดนิ้ยามความหมายท่ีเป็นพื้นฐานว่า องคก์ารการเรียนรู้คือองคก์ารท่ีมี
ลกัษณะการเรียนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และสามารถเปล่ียนแปลง
ตวัเองได ้นอกจากน้ี Marsick and Watkins (1999) ไดส้ร้างเป็นตวัแบบขอ้คาํถามดา้นมิติของ
องคก์ารการเรียนรู้ (The Dimension of the Learning Organization Questionnaire หรือ DLOQ) 
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ประกอบดว้ย 7 มิติ คือ 1) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (Create Continuous 
Learning Opportunities) 2) ส่งเสริมใหมี้การพูดคุยสนทนา การซกัถาม (Promote Inquiry and 
Dialogue) 3) กระตุน้ใหมี้การเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างบุคคล และระหว่างทีม (Encourage Collaboration 
and Team Learning)  4) กาํหนดระบบท่ีจะทาํให้คนมีความสนใจในการเรียนรู้ และแบ่งปันการ
เรียนรู้ร่วมกนั (Establish Systems to Share and Capture Learning) 5) ใหอ้าํนาจหรือกระจายอาํนาจ
ในองคก์ารโดยผ่านการกาํหนด วิสัยทศัน์ขององคก์ารร่วมกนั (Empower People Toward a 
Collective Vision) 6) เช่ือมโยงองคก์ารเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และปรับตวัใหเ้หมาะสม (Connect 
the Organization to Its Environment) 7) เตรียมกลยทุธ์ภาวะผูน้าํสาํหรับการเรียนรู้ (Provide 
Strategic Leadership for Learning) (Marsick and Watkins, 1999: 50) มีรายละเอียดดงัน้ี    

1) สร้างโอกาสการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Create Continuous Learning 
Opportunities) คือการสร้างใชก้ารเรียนรู้อยา่งไม่เป็นทางการ (Informal Learning) การสอนให้
เรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร อาจจะใช้ Just in Time Learning หรือ Desktop Learning มีการ
พฒันาการสอนแบบพี่เล้ียง (Coaching) ใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัการวางแผนการทาํงานตามหนา้ท่ี
ของพนกังาน มีการมอบหมายงานท่ีทา้ทายให้รับผดิชอบ หรืออาจจะมีการใชร้ะบบพี่เล้ียงโดยการ
ใหห้วัหนา้ทาํหนา้ท่ีเป็นครูผูส้อน และเป็นผูอ้าํนวยการการเรียนรู้ขณะเดียวกนั โดยเป้าหมายสูงสุด
ของขั้นตอนน้ีคือ กระบวนการเรียนรู้จะช่วยให้พนกังานมีความสามารถในการปรับปรุงธรรมชาติ
ของงานไดด้ว้ยตนเอง (Nature of Work) โดยไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีความหลากหลาย มีความเป็น
อิสระในการทาํงานและรู้สึกว่าเกิดความคุม้ค่ากบัเวลาท่ีใชใ้นการทาํงาน นอกจากน้ียงัตอ้งไดรั้บ
ขอ้มูลยอ้นกลบัอยู่เสมอ โดยอาศยัระบบฐานขอ้มูลท่ีหลากหลายและไดรั้บการส่งเสริมให้มีการ
สนทนา แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งสมาชิกภายในองคก์ารและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งภายนอกองคก์าร  

2)  ส่งเสริมใหมี้การสนทนา และซกัถาม (Promote Inquiry and Dialogue) 
การสนทนาเป็นกระบวนการท่ีมุ่งสร้างการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งบุคคล และทีม เน่ืองจากการพดูคุย
จะเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มุมมอง รวมถึงการเปิดเผยส่ิงท่ีอยู่ในจิตใจของผูส้นทนา เป็น
การเปิดกวา้งดา้นการส่ือสารระหว่างคู่สนทนา ผ่านการตั้งคาํถาม การฟัง เม่ือเกิดการสนทนา และตั้ง
คาํถามดงักล่าวแลว้กจ็ะเกิดการขยายความรู้ หรือแนวคิดใหม่ จากบุคคล สู่ทีม และสู่องคก์ารในท่ีสุด  

 3)  สนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Encourage Collaboration 
and Team Learning) โดยการออกแบบใหมี้การทาํงานเป็นทีม เพื่อเกิดการรับรู้และการแลกเปล่ียน
ความคิดท่ีแตกต่างระหวา่งสมาชิก 

4)  สร้างระบบเพ่ือเขา้ถึงและแบ่งปันการเรียนรู้ (Establish Systems to 
Share and Capture Learning) โดยการสร้าง และผสมผสานระบบเทคโนโลยทีั้งเทคโนโลยรีะดบัสูง
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และเทคโนโลยรีะดบัตํ่า (Both High and Low Technology Systems) เขา้มาใชใ้นการทาํงาน เพื่อใช้
ในการแบ่งปัน ถ่ายทอดการเรียนรู้ ระบบน้ีจะช่วยอาํนวยความสะดวกให้ผูเ้รียนและสามารถ
ถ่ายทอดแก่ผูอ่ื้น รวมถึงการผลิตความรู้หรือสร้างนวตักรรม 

5)  ให้อาํนาจและนาํไปสู่การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั (Empower People 
Toward a Collective Vision) เป็นวิธีการท่ีมุ่งให้สมาชิกในองคก์ารมีส่วนร่วมกาํหนดวิสัยทศัน์ 
รวมถึงการใหอ้าํนาจในการตดัสินใจ และกระตุน้ใหเ้รียนรู้เพื่อใหส้ามารถรับผดิชอบตนเองได ้

6)  เช่ือมโยง และปรับตวั องคก์ารเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม (Connect the 
Organization to Its Environment) โดยการติดตามขอ้มูลข่าวสารจากภายนอกองคก์ารท่ีอาจจะส่งผล
กระทบต่อการทาํงาน และสามารถนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาปรับใชก้บัการทาํงาน รวมถึงการเช่ือมโยง
องคก์ารกบัชุมชน เพื่อการปรับเปล่ียนองคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 

7)  เตรียมกลยุทธ์ภาวะผูน้ําสําหรับการเรียนรู้ (Provide Strategic 
Leadership for Learning) เป็นตวัแบบของผูน้าํ และสนบัสนุนใหเ้รียนรู้กลยทุธ์ของผูน้าํเพื่อผลลพัธ์
ทางธุรกิจ โดยตวัแบบดงักล่าวสามารถแสดงเป็นรูปภาพไดด้งัน้ี 
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ภาพที ่2.14  แสดงตวัแบบองคก์ารการเรียนรู้เชิงปฏิบติั (Learning Organization Action     
                    Imperatives)   
แหล่งทีม่า:  Marsick and Watkins, 1999: 11. 

 
อาจจะกล่าวไดว้่าขอ้ปฏิบติัทั้ง 7 ประการขององคก์ารการเรียนรู้ขา้งตน้ถูกบูรณา

การเป็น ตวัแบบองคก์ารการเรียนรู้เชิงปฏิบติั ซ่ึงเนน้ความสาํคญัของระบบ ระดบัการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง และการจดัการผลลพัธ์ของความรู้ โดยเช่ือว่าจะนาํมาสู่การปรับปรุงศกัยภาพขององคก์าร
และเพิ่มคุณค่าใหอ้งคก์ารในท่ีสุด ซ่ึงเป็นผลจากการวดัทั้งในองคก์ารท่ีหวงัผลกาํไรและไม่หวงัผล
กาํไร (Marsick and Watkins, 1999) นอกจากน้ีตวัแบบน้ียงัมีนยัยะว่าการเรียนรู้ช่วยให้บุคคล
สามารถสร้างสรรคแ์ละจดัการความรู้เป็นทุนทางปัญญาไดอี้กดว้ย  

องคก์าร 

ทีม 

โลก 

บุคคล 

 
 

สนบัสนุนใหเ้กิดการตั้งคาํถามและ
สนทนา 

สร้างการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

เตรียมกลยทุธ์ผูน้าํเพ่ือการเรียนรู้ 
เช่ือมโยงองคก์ารกบัส่ิงแวดลอ้มขององคก์าร 

ไปสู่ 

-ใหอ้าํนาจตลอดจนการสร้างวสิัยทศัน์
ร่วม 
-สร้างระบบการจดัเกบ็และแลกเปล่ียน
การเรียนรู้ 

กระตุน้การ
เรียนรู้

ร่วมกนัเป็น
ทีม 

การเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ือง
และการ
เปล่ียนแปลง 
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ในตวัแบบน้ีมีลกัษณะท่ีสําคญัอยู่สองประการ ประการแรกตวัแบบน้ีเน้นการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Continuous Learning) การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองไม่เพียงแต่ระดบับุคคลเท่านั้น 
แต่รวมถึงระดบัทีมและระดบัองคก์ารดว้ย   ระบบระดบัการเรียนรู้ซ่ึงถือเป็นแก่นของการบูรณาการ
ระบบการเรียนรู้ ดงัท่ี Argyris and Schon (1996) ท่ีไดก้ล่าวว่า ระบบตอ้งประกอบดว้ยโครงสร้าง 
กระบวนการ และวฒันธรรมท่ีถูกฝังลึกและสนับสนุนองคก์ารการเรียนรู้ในระดบัท่ีจะก่อให้เกิด
เป็นนิสยัท่ีคงอยูย่าวนาน ประการท่ีสองการจดัการผลลพัธ์ของความรู้ (Menagemant Outcome) เป็น
ผลของการเรียนรู้อย่างตั้งใจ และการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีความรู้เป็นส่ิงท่ีสาํคญั การเรียนรู้ท่ี
เกิดข้ึนขั้นจะเป็นกลไกในการแพร่กระจายความรู้ผ่านไปทัว่ทั้งองคก์ารและเกิดการนาํมาใชง้าน 
นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัหลายงานท่ีสอดคลอ้งกบัตวัแบบน้ี พบว่ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่าง
การปลูกฝังลกัษณะองคก์ารการเรียนรู้ กบัมูลค่าของบริษทั ซ่ึงหมายรวมทั้งท่ีเป็นทรัพยสิ์นท่ีจบัตอ้ง
ไดแ้ละท่ีท่ีจบัตอ้งไม่ไดเ้ช่นทุนทางปัญญา โดยท่ีทุนทางปัญญาน้ีเป็นผลมาจากความรู้ท่ีอยู่ในตวั
บุคคล และระบบ รวมถึง มนุษย ์โครงสร้าง และ ลูกคา้ (Stewart, 1997; Sveiby, 1997) 

Marsick and Watkins (2003) ไดไ้ห้แสดงให้เห็นว่าตวัแบบน้ีมีคาํนิยามของ
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีชดัเจน มีเน้ือหาครอบคลุม และสอดคลอ้งกนั 3 มิติ คือ ดา้นขอบเขต ดา้น
ความลึก ดา้นความเท่ียงตรง ในดา้นขอบเขตตวัแบบน้ีครอบคลุมทุกระดบัคือปัจเจกบุคคล ทีม 
องคก์าร และโลก นอกเหนือจากความกวา้งตวัแบบน้ียงัมีความลึก และการผสมผสานคุณลกัษณะ
ขององคก์ารการเรียนรู้ เช่นสร้างโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การสนทนา การเรียนรู้เป็นทีม การ
มอบอาํนาจ ระบบ และการเรียนรู้การนาํเขา้ดว้ยกนั นอกจากมิติของการเรียนรู้ดงักล่าว ยงับูรณา
การมิติเหล่าน้ีไวใ้นกรอบทางทฤษฎีเดียวกนัโดยระบุถึงความสัมพนัธ์ของมิติเหล่าน้ีไวด้ว้ยอีก ซ่ึง
กรอบทางทฤษฎีน้ี ไม่เพียงแต่เสนอแนวทางท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับการพฒันาและตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของเคร่ืองมือ (Instrument Development and Validation) ยงัมีการศึกษาและปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยมีการนาํไปศึกษาในบริบทของหลายประเทศ โดยในเอเชีย Ji Hoon Song, Back-Kyoo 
(Brian)  Joo, and Thomas J. Chermack ไดท้าํการศึกษาตามแนวทางของ Marsick and Watkins 
(2003) ในบริบทของประเทศเกาหลี ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีวฒันธรรมตะวนัออกท่ีแตกต่างจาก
วฒันธรรมตะวนัตกซ่ึงเป็นต้นกาํเนิดของแนวคิด แต่มีความใกล้เคียงกับประเทศไทย โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความเท่ียง (Reliability) และความตรง (Validity) ของการวดัคะแนนของ
วฒันธรรมองคก์ารแห่งการเรียนรู้ตามแบบสอบถามสาํหรับมิติขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ (DLOQ) 
ในบริบทของประเทศเกาหลี โดยศึกษาจากกรณีศึกษา 1,529 กรณีศึกษา จาก 11 บริษทัใน 2 เครือ
บริษทัใหญ่ของประเทศเกาหลี ซ่ึงผลการศึกษาทั้งวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ความ
สอดคลอ้งภายในตามรายการอยา่งสามญั (Simple Item-Internal Consistency Estimates) และค่า
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สหสมัพนัธ์ตามรายการ(Item Intercorrelation) โดยปรับปรุงแบบสอบถามเป็นฉบบัภาษาเกาหลี ซ่ึง
ผลท่ีไดรั้บยืนยนัความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถามว่าสามารถใชว้ดัความเป็นวฒันธรรม
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ในบริบทประเทศเกาหลี และประการต่อมา Masick and Watkins (2003) ได้
ระบุวตัถุประสงคข์ององคก์ารแห่งการเรียนรู้จากมุมมองของการกระทาํและทางปฏิบติั ซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงมุมมองทางดา้นวฒันธรรมท่ีต่อเน่ืองและในการประกอบสร้างและแนะนาํการกระทาํท่ีจะ
นาํไปสู่การสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้  

เม่ือพิจารณาจากเน้ือหาท่ีมีครอบคลุม มีการตรวจสอบซํ้าจนเกิดความเท่ียงตรงและ
เช่ือถือได ้(Marsick and Watkins, 2003; Jamali, Sidani and Zouein, 2009) และความสอดคลอ้งท่ี 
Marsick and Watkins (2003) ไดท้าํการศึกษาองคก์ารแห่งการเรียนรู้โดยใชส้มการโครงสร้าง 
(Structural Equation Model) ซ่ึงจะใชเ้ป็นแนวทางเดียวกบัแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึง
เลือกใชต้วัแบบองคก์ารการเรียนรู้ ของ Marsick and Watkins (1993, 1996, 2003)   เป็นตวัแปรตน้
ในการศึกษาวฒันธรรมองคก์าร องคก์ารการเรียนรู้ และประสิทธิผลองคก์ารในบริบทของหน่วยงานใน
ศาลยติุธรรม  

 
2.3.4  สรุป  
จากการศึกษาแนวคิดองคก์ารการเรียนรู้พบว่า องคก์ารการเรียนรู้เป็นแนวคิดในการพฒันา

องคก์ารรูปแบบหน่ึงท่ีเปรียบเสมือนหัวใจหลกัของการพฒันาองคก์าร ซ่ึงคนในองคก์ารใชท้กัษะ
ความสามารถของตนเองและความสามารถของทีมในการสร้างสรรค ์พฒันา แลกเปล่ียนความรู้ผา่น
กิจกรรม ส่ือ และเทคโนโลยต่ีางๆ ไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่มีขอ้จาํกดัดา้นเวลาและสถานท่ี พร้อมทั้งมี
การปรับตวัเพื่อเปิดรับความรู้อยูต่ลอดเวลา จากการทบทวนและศึกษาตวัแบบองคก์ารการเรียนรู้
ขา้งตน้ จะพบวา่แต่ละแนวคิดขององคก์ารการเรียนรู้มีความคลา้ยคลึงกนัในหลายประการเช่น หลกั
พื้นฐาน 5 ประการ (The Fifth Discipline) ของ Senge (1990) ท่ีเร่ิมตน้จากการตวับุคคลโดย
เสริมสร้างใหเ้กิดการพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูใ้ฝ่เรียน มีความคิดริเร่ิมและมีมุมมองท่ีเป็นองคร์วม และ
การคิดอยา่งเป็นระบบซ่ึงคลา้ยกบั แนวคิดองคก์ารการเรียนรู้เชิงระบบ ของ Marquardt (1996) ท่ี
เร่ิมจากการสร้างการเรียนรู้จากจุดเลก็ๆแลว้จึงขยายไปทัว่ทั้งองคก์ารและภายนอกองคก์าร  โดยท่ี 
Marquardt ไดรั้บอิทธิพลความคิดดา้นองคก์ารการเรียนรู้มาจากทฤษฎีการการกระทาํของ Argyris 
(1999)  และมองว่าองคก์ารการเรียนรู้เป็นระบบท่ีมีระบบยอ่ยหลกัคือการเรียนรู้ และระบบย่อยทั้ง 4 
(คน องคก์าร ความรู้ เทคโนโลย)ี คือส่ิงท่ีส่งเสริม สนนัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้โดยมีตวัเช่ือมโยงคือ 
การสนทนา (Dialogue) จะเห็นไดจ้ากระบบยอ่ยการเรียนรู้ในดา้นทกัษะการเรียนรู้ ซ่ึงนาํเอาแนวคิด
หลกัพื้นฐาน 5 ประการ ของ Senge (1990) มาเป็นองคป์ระกอบและเพ่ิม การสนทนา (Dialogue) เขา้
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เป็นทกัษะท่ี 6  ส่วน Pedler, Burgoyne and Boydell (1991) เสนอแนวคิดท่ีละเอียดและลึกซ้ึงมาก
ยิง่ข้ึน คือ แนวคิดบริษทัการเรียนรู้ โดยเนน้ดา้นกลยทุธ์ในการเรียนรู้ท่ีมีการปรับเปล่ียนตลอดเวลา 
และมีมุมมองเชิงระบบคลา้ยกบั Marquardt (1996) คือการสร้างระบบให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของคน
ในองคก์าร เช่น มีการออกแบบโครงสร้างองคก์ารท่ีมีความหยุน่ กระจายอาํนาจสามารถตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว พร้อมทั้งมีการเรียนรู้จากภายนอกองคก์าร ส่วนดา้นสมาชิกของ
องคก์าร Pedler, Burgoyne and Boydell (1991) ยงัไดก้ล่าวถึงระบบใหร้างวลั และค่าตอบแทนแก่
สมาชิกขององค์การเพื่อเป็นแรงจูงใจ พร้อมทั้ งเน้นด้านโอกาสการเรียนรู้โดยองค์การต้องมี
บรรยาการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ สนบัสนุน กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ รวมไปถึงการกระจายอาํนาจ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั Senge (1990), Watkins and Marsick (1993) และ Marquardt (1996)  

แมว้่าแนวคิดองคก์ารการเรียนรู้หลายแนวคิดดงักล่าวจะมีความคลา้ยคลึงและมีเป้าหมาย
เดียวกนัคือประสิทธิผลองคก์าร แต่ก็ยงัมีขอ้แตกต่างอยูบ่างประการ พิจารณาไดจ้ากตวัช้ีวดัของแต่
ละตวัแบบ จากการศึกษาวรรณกรรมและผลงานอาจกล่าวไดว้่า Pedler มีแนวคิดว่าองคก์ารการ
เรียนรู้มีลกัษณะเป็นองคป์ระกอบ ขณะท่ี Senge (1990) มองเป็นหลกั เพราะมีการเล่ือนไหลตาม
เวลา มีการพฒันาตามกระบวนการของเวลา ส่วน Marquardt (1996) มองว่าองคก์ารการเรียนรู้ตอ้ง
ใชอ้งคป์ระกอบเชิงระบบในการสร้างองคก์ารการเรียนรู้ ส่วนดา้นเน้ือหานั้น Marquardt (1996) ได้
เพิ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัการเรียนรู้ ในขณะท่ี 
Watkins and Marsick (1993) ไดเ้พิ่มใหมี้การสนบัสนุนใหเ้รียนรู้กลยทุธ์ของผูน้าํ อาจจะกล่าวไดว้่า
แนวคิดการเรียนรู้ทั้งหมดท่ีกล่าวถึงน้ีมีลกัษณะท่ีไปในทิศทางเดียวกนั คือเร่ิมจากพฒันาการเรียนรู้
ของบุคคลแล้วจึงแพร่กระจายไปสู่การเรียนรู้ทัว่ทั้ งองค์การ แต่อาจจะมีความแตกต่างกันใน
รายละเอียดของแต่ละแนวคิด 

 

2.4  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
       

มีงานวิจยัท่ีกล่าวถึงวฒันธรรมองคก์าร และองคก์ารการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของ
องคก์าร ซ่ึงมีทั้งงานวิจยัในประเทศ และงานวิจยัต่างประเทศดงัน้ี 

 
2.4.1  งานวจัิยภายในประเทศ 
ธารณิศร์ ทวีทรัพย ์(2551) ศึกษาผลกระทบของวฒันธรรมองคก์ารต่อประสิทธิผลดา้น

ทกัษะการจดัการ เป็นกรณีศึกษาสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครนายก ประชากรการศึกษา คือ 
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานในสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครนายกทั้งหมดจาํนวน 98 คน 
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ผลการศึกษาพบว่า สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดันครนายกมีรูปแบบวฒันธรรมองคก์ารแบบ
ราชการหรือลาํดับชั้นการบังคบับัญชาเป็นหลักโดยมีลักษณะการทาํงานท่ีให้ความสําคญักับ
โครงสร้างองคก์ารและกฎระเบียบเป็นสาํคญั คือ เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่ทาํงานโดยคาํนึงและยึดถือ
กฎระเบียบและแบบแผนเป็นสาํคญั ดา้นภาวะผูน้าํองคก์ารมีลกัษณะท่ีเนน้การประสานงานและการ
กาํกบัดูแลเพื่อให้การทาํงานราบร่ืน เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว ้ ดา้นการบริหารงานมุ่งเนน้การ
ทาํงานตามสายการบงัคบับญัชาและดาํเนินงานตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัเป็นสําคญั เพื่อให้การ
ดาํเนินงานเป็นไปตามระเบียบ การเช่ือมโยงภายในองคก์ารโดยคาํนึงถึงกฎระเบียบขอ้บงัคบัเป็น
สาํคญั การมุ่งเนน้เชิงยทุธศาสตร์ใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั เพื่อใหก้าร
ดาํเนินงานเป็นไปตามระเบียบท่ีกาํหนดไว ้มีเกณฑใ์นการวดัความสาํเร็จของงาน โดยการพิจารณา
วา่ความสาํเร็จ คือความสามารถในการทาํงานใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ไม่มีขอ้บกพร่อง
ให้ตาํหนิได ้ ดา้นประสิทธิผลทกัษะการจดัการของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในสาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดันครนายก พบว่าเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขมีประสิทธิผลดา้นทกัษะการจดัการภายในองคก์าร
โดยรวมในระดบัดีและพบว่าวฒันธรรมองคก์ารโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลดา้นทกัษะ
การจดัการโดยรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (r = 0.636, P < 0.05) และเม่ือจาํแนกความสัมพนัธ์
ระหวา่งวฒันธรรมแต่ละรูปแบบกบัประสิทธิผลดา้นทกัษะการจดัการแต่ละทกัษะ พบวา่วฒันธรรม
องคก์ารแบบมุ่งเน้นความสัมพนัธ์ วฒันธรรมองคก์ารแบบมุ่งเน้นการปรับเปล่ียน วฒันธรรม
องคก์ารแบบมุ่งเนน้การตลาดหรือเชิงวิสยัทศัน์ และวฒันธรรมองคก์ารแบบราชการหรือแบบลาํดบั
ชั้นการบงัคบับญัชามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลดา้นทกัษะการจดัการทุกดา้น ยกเวน้
ดา้นการแข่งขนั ซ่ึงสรุปไดว้่า หากองคก์ารมีรูปแบบวฒันธรรมท่ีเหมาะสมกบัองคก์ารแลว้องคก์าร
จะมีระดบัประสิทธิผลดา้นทกัษะการจดัการดีตามไปดว้ย 
 ภารดี อนนัตน์าวี (2545) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อ
สร้างแบบจาํลองความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครูผูส้อนโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ จาํนวน 730 คน ใน 12 เขตการศึกษา ไดม้าจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS ส่วนการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยนืยนั และวิเคราะห์แบบจาํลองความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น ใชโ้ปรแกรม PERLIS 2.30 และ 
LISREL Version 8.30 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ตวัแปรท่ีส่งผลทางบวกสูงสุดต่อประสิทธิผลของ
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โรงเรียนประถมศึกษา คือสถานการณ์โรงเรียน รองลงมาคือคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหาร และ
บรรยากาศของโรงเรียน ตามลาํดบั และร่วมกนัทาํนายประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาได้
ร้อยละ 79 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหาร สถานการณ์
โรงเรียนและบรรยากาศของโรงเรียนส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในขณะท่ี
สถานการณ์โรงเรียนส่งผลทางออ้มผ่านบรรยากาศของโรงเรียนไปยงัประสิทธิผลของโรงเรียน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และส่งผลทางตรงต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผูบ้ริหาร ปัจจยั
คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารส่งผลทางตรงต่อแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิของผูบ้ริหาร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ของผูบ้ริหารส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริหารพฤติกรรมการบริหารส่งผลทางตรงต่อ
บรรยากาศของโรงเรียน และสถานการณ์โรงเรียนมีความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหาร 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และไดรู้ปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ท่ีมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ป็นท่ีน่าเช่ือถือและยอมรับได ้

สมจินตนา คุม้ภยั (2553) ศึกษาวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลองคก์าร กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย  พบว่ารัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลสูงมี
วฒันธรรมองคก์ารเชิงประสิทธิผลมากกว่ารัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลปานกลางบางวฒันธรรม 
ไดแ้ก่ 1) ให้ความส่าคญัแก่ภาวะผูน้าํ 2) จดัองคก์ารสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม และ 3) มี
มาตรฐานจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม และพบว่า รัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลสูงและปาน
กลาง มีวฒันธรรมเชิงประสิทธิผลทุกลกัษณะมากกว่ารัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลต่า ประกอบดว้ย 
1) มุ่งผลสาํเร็จ 2) มุ่งเนน้ลูกคา้ 3) สร้างนวตักรรม 4) ใหค้วามส่าคญัแก่ภาวะผูน่้า 5) จดัองคก์าร
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 6) ทาํงานเป็นทีม 7) จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 8) 
ลดการควบคุม 9) มีมาตรฐานจริยธรรมและรับผดิชอบต่อสังคม และ 10) มีการจดัการทรัพยากร
มนุษย ์สรุปไดว้่า วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององคก์ารท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจทาง
การเงินในประเทศไทย เน่ืองจากองคก์ารท่ีมีประสิทธิผลสูง มีวฒันธรรมองคก์ารมากกว่าองคก์ารท่ี
มีประสิทธิผล ปานกลาง และตํ่า ตามลาํดบั 
 แสงเดือน เสียมไหม และคณะ (2540) ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลของการปฏิบติังานในองคก์าร: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างบริษทั กรุงเทพประกนั
ชีวิต จาํกดั และบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั พบว่าปัจจยัวฒันธรรมองคก์าร ไดแ้ก่ ปรัชญา 
โครงสร้างองคก์าร นโยบาย การใหร้างวลั บรรยากาศขององคก์าร ภาวะผูน้าํ การประสานงานและ
การสนบัสนุนจากองคก์าร สมัพนัธ์กบัประสิทธิผล ของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิตจาํกดั ในขณะท่ี
ปัจจยัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นนโยบาย บรรยากาศองคก์าร และการสนบัสนุนจากองคก์าร สัมพนัธ์
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กบัประสิทธิผล ของ บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั ซ่ึงประสิทธิผลสาํหรับงานวิจยัในคร้ังน้ี 
ประกอบดว้ย การบรรลุเป้าหมายขององคก์าร ความผกูพนัต่อองคก์าร ความอยูร่อดขององคก์าร  
และความเจริญเติบโตขององคก์าร 
 แพรพลอย ลกัษณสูต (2549) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบั บรรยากาศองคก์ารท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
ไปสู่องค์การการเรียนรู้ : กรณีศึกษาบริษัทการส่ือสารแห่งประเทศไทยโทรคมนาคม จาํกัด
(มหาชน) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัและวดัการรับรู้ในการพฒันาไปสู่องคก์ารการเรียนรู้ของ
บริษทัการส่ือสารแห่งประเทศไทยโทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) และเพ่ือแนะนําแนวคิดเร่ือง
องคก์ารการเรียนรู้ประยกุตสู่์การปฏิวติัในหน่วยงานท่ีไดท้าํการศึกษา โดยใชแ้นวคิดของ   Marquard 
(1996) คือพลวตัรการเรียนรู้ (Learning Dynamics) การปรับเปล่ียนองคก์าร (Organization 
Transformation) การเพิ่มอาํนาจสมาชิกองคก์าร (People Empowerment) การจดัการองคค์วามรู้ 
(Knowledge Management) การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี(Technology Application) โดยมีบรรยากาศ
องคก์ารและคุณลกัษณะส่วนบุคคลเป็นตวัแปรตน้ ผลการศึกษาพบว่า มีลกัษณะส่วนบุคคลเพียง
บางประการเท่านั้ นท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดับตํ่ากับการพฒันาไปสู่องค์การการเรียนรู้ อายุท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้พฒันาไปสู่องคก์ารการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั  เช่นเดียวกบัผลของการ
ทดสอบความแตกต่างของระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้การพฒันาไปสู่
องคก์ารการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัดว้ย สําหรับบรรยากาศองคก์าร มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการ
พฒันาดงักล่าวอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติคือ ทั้งในภาพรวมและมิติต่าง ๆ ของบรรยากาศองคก์าร
ลว้นมีผลต่อภาพรวม และองคป์ระกอบยอ่ยในองคก์ารการเรียนรู้ทั้งส้ิน เช่นเดียวกบัระดบัการรับรู้
บรรยากาศองค์การท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการพฒันาไปสู่องค์การการเรียนรู้ในระดับท่ี
สอดคลอ้งกนัโดยพบว่าการรับรู้บรรยากาศองคก์ารของพนกังานฝ่ายบริษทัธุกิจท่ีมีต่อองคก์ารอยู่
ในระดบักลาง ส่งผลใหก้ารรับรู้ในการพฒันาสู่องคก์ารการเรียนรู้ของหน่วยงานท่ีศึกษาอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ในการพฒันาไปสู่องคก์ารการเรียนรู้ พบว่าผูบ้ริหารมีส่วนสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการกาํหนด
ทิศทางในการปรับเปล่ียนและพฒันาบรรยากาศองคก์าร เน่ืองจากการพฒันาไปสู่องคก์ารการเรียนรู้
เป็นเร่ืองท่ีมีความตั้งใจจริงมีความร่วมมือร่วมใจกนัใชเ้วลาเพ่ือใหเ้กิดความตระหนกัถึงความสาํคญั
และประโยชน์ท่ีจะเกิดจากการเรียนรู้ เกิดความพอใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองของสมาชิกใน
องคก์าร ภายใตบ้รรยากาศท่ีเอ้ือาํนวยต่อการพฒันาดงักล่าว จึงจะสามารถส่งผลถึงการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพและยัง่ยนืไดต่้อไป 

อาํนวย สุขขี (2552) ได้ศึกษาเร่ืองการหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นองค์การการ
เรียนรู้กับประสิทธิผลองค์การ: กรณีศึกษา สํานักเคร่ืองจักรกล (ส่วนกลาง) กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใชแ้นวคิดดา้นประสิทธิผลแบบวดัผลสําเร็จตามเป้าหมาย ผล
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การศึกษาพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นองค์การการเรียนรู้กบัประสิทธิผลองค์การของ
สํานักงานเคร่ืองจักรกล กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ภาพรวมค่าเฉล่ีย
ความสัมพนัธ์เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 พบว่ามีค่าสหสัมพนัธ์ ทั้ง 
5 สมมติฐานเรียงลาํดบัจากความสัมพนัธ์มากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุดไดด้งัน้ี 1) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
พลวตัรการเรียนรู้ กับประสิทธิผลองค์การ (.539) 4) ด้านการจัดการองค์ความรู้ (.501) 5) ค่า
ความสมัพนัธ์ตํ่าสุดคือดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี(.463) 

มาลยัวลัย ์บุญแพทย ์(2552) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้กบัประสิทธิผลขององคก์าร : กรณีศึกษา พนกังานสายสาํนกังาน บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั
(มหาชน) ผลการศึกษา ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ดา้นปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ทั้ง 5 ปัจจยั พบว่า โดย
ภาพรวมเม่ือพิจารณารายดา้นเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียไดแ้ก่ 1) ดา้นการจดัการความรู้ (แสวงหาความรู้ 
การสร้างองคค์วามรู้ การจดัเก็บความรู้ การถ่ายโอนและนาํไปประยุกตใ์ช)้  2) พลวตัรการเรียนรู้ 
(ระดบักลุ่ม กลุ่มหรือทีม และองคก์าร)  3) ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี(ระบบสารสนเทศความรู้ 
และระบบสนับสนุนการปฏิบติังานอิเลกทรอนิกส์) 4) ดา้นการปรับเปล่ียนองคก์าร (วิสัยทศัน์
วฒันธรรม กลยทุธ์และโครงสร้าง) และ  5) ดา้นการเพิ่มอาํนาจสมาชิก (ผูป้ฏิบติังาน ลูกคา้ หุน้ส่วน 
ซัพพลายเออร์และชุมชน) ขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้กบั
ประสิทธิผลองคก์าร พบว่า ดา้นพลวตัรการเรียนรู้ ดา้นการเพ่ิมอาํนาจสมาชิกองคก์าร และดา้นการ
ประยกุตเ์ทคโนโลยียอมรับสมมติฐาน และปฏิเสธสมมติฐานดา้นการปรับเปล่ียนองคก์ารและดา้น
การจดัการองค์ความรู้ ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านองค์การการเรียนรู้กับประสิทธิผลของ
องคก์ารพนกังานสายสาํนกังาน วิเคราะห์ผลโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสมพันัธ์ระหว่างปัจจยัดา้น
องคก์ารการเรียนรู้กบัประสิทธิผลขององคก์าร ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัปรสิทธิผลการดาํเนินงาน
ของพนกังานสายสาํนกังานโดยภาพรวมมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .01 

  
2.4.2  งานวจัิยต่างประเทศ 
Ellinger, Yang and Ellinger (2000) ศึกษาผลกระทบของมิติความเป็นองคก์ารการเรียนรู้ 

ต่อผลงานขององคก์าร จาํนวน 7 มิติ คือ การสร้างโอกาสการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การสนบัสนุนการ
คน้ควา้และแลกเปล่ียนสนทนา การส่งเสริมความร่วมมือและการเรียนรู้เป็นทีม การจดัระบบเพื่อ
สร้างการเรียนรู้ร่วมกนั การเสริมอาํนาจบุคลากรเพื่อสร้างวิสัยทศัน์ร่วม การเช่ือมโยงองคก์ารกบั
ส่ิงแวดลอ้ม และการใชแ้บบผูน้าํและการสนบัสนุนการเรียนรู้ระดบับุคคล ทีมงาน และระดบั
องคก์าร โดยมีตวัแปรตาม คือ ดา้นผลงานขององคก์ารใชต้วัแปรท่ีเป็นส่วนของการเงิน และผลงาน
ท่ีไม่ใช่ทางดา้นการเงิน ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากร ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรดา้น
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องค์การการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรด้านผลงานขององค์การทุกตัวแปร 
              Wheeler (2003) ศึกษาเร่ือง Building a Learning Organization: A Native American 
Experience  โดยมีวตัถุประสงค์การศึกษาเพื่อสํารวจการพฒันาองค์การการเรียนรู้ในระบบ 
การศึกษาแบบอเมริกนั โดยใชแ้นวคิดของ Senge (1990) ในวินยั 5ประการขององคก์ารการเรียนรู้ 
คือ ความรอบรู้แห่งตน การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม การมีวิสยัทศัน์ร่วมกนั รูปแบบแผนความคิดในใจ 
และความคิดเชิงระบบ โดยจะนาํมาเป็นกรอบแนวคิดในการดาํเนินองคก์าร เพื่อตอ้งการขยาย
ความสามารถของครู ซ่ึงจะเป็นรากฐานของการศึกษา เพื่อประยกุตว์ินยัทั้งหลายและเป็นการเร่ิมตน้
ปรับปรุงในโรงเรียน ผลการวิจยัพบว่า 1) ครูเป็นผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 2) การนาํวินยั 5 ประการไปใช ้
ทาํใหเ้กิดการพฒันาปรับปรุงแผนของโรงเรียนเป็นอยา่งมาก และ 3) การวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ีมุ่งไป
ท่ีวินยั 5 ประการ ซ่ึงครูจะให้ความร่วมมือและสามารถพฒันาพนัธกิจของโรงเรียนร่วมกนัได ้
การศึกษาคร้ังน้ียงัไดเ้สนอแนะว่า คุณค่าของรูปแบบองคก์ารการเรียนรู้ จะเป็นพื้นฐานสาํหรับ
สนับสนุนสถาบนัการศึกษาให้มีความสมดุลต่อไป ดงันั้น บุคคลอ่ืน ๆ สามารถนาํผลของการ
เปล่ียนแปลงของการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนการเรียนรู้ของครูและนักเรียนท่ีประสบ
ความสาํเร็จ มาใชใ้หเ้กิดผลสาํเร็จต่อไปได ้

Davis (2005) ศึกษาองคก์ารการเรียนรู้และมิติของปัจจยัในผลการปฏิบติังานในบริษทั 
(The Learning Organization and its Dimensions as Key Factors in Firm Performance) ผลการวิจยั
พบว่า ความสามารถขององคก์ารในการผลิตผลงานและการบริการใหม่ ๆ ท่ีดีเลิศออกมา เพื่อใหมี้
การพฒันาอย่างต่อเน่ืองในการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าให้มากยิ่งข้ึนแก่ลูกคา้ 
และบรรดาหุ้นส่วนควรจะตอ้งมีความสามารถในการเรียนรู้ ความสําเร็จ และการอยู่รอดจาํเป็น
สาํหรับองคก์าร เพื่อจะกลายเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ตวัอย่างเช่น พวกเขาจะตอ้งหมัน่สร้าง
สภาพในองคก์าร ตลอดจนระบบและโครงสร้างต่าง ๆ ซ่ึงจะทาํให้เขา้ถึงองคค์วามรู้ใหม่ ๆ อยา่ง
ต่อเน่ือง ในขณะท่ีองคก์ารแห่งการเรียนรู้มกัจะเป็นหวัขอ้ท่ีไดศึ้กษากนับ่อย ๆ แต่ก็ยงัไม่มีวิธีการ
ในการศึกษาใด ๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป นอกจากน้ี ยงัไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัการ
ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้กบัการ ปฏิบติังานดา้นการเงินของบริษทั โดยประเมินคุณลกัษณะท่ีเป็น
ระบบของบริษทั และกาํหนดจาํนวนความมากนอ้ยของการเร่ิมตน้เรียนรู้ของบริษทัจากสภาพท่ี
เป็นอยูข่องวฒันธรรมและโครงสร้าง โดยขอ้มูลจะช้ีใหเ้ห็นว่าองคก์ารท่ีมีการเร่ิมตน้เรียนรู้มาก่อน 
จะมีแนวโนม้ท่ีจะมีประสิทธิภาพ เพื่อการปรับใชส่ิ้งต่าง ๆ ท่ีไดเ้รียนรู้จากลูกคา้ ตลาดสินคา้ และคู่
แข่งขนั เพื่อใหมี้การพฒันาสู่ความสาํเร็จและการตลาดเพื่อสินคา้และบริการใหม่ๆ 

Price (1997) ได้ทาํการสํารวจการศึกษาวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมองค์การท่ีเก่ียวกับ
ประสิทธิผลขององคก์ารท่ีไดรั้บการตีพิมพม์าแลว้จาํนวน 50 เร่ือง  แนวความคิดของ Price เก่ียวกบั
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ประสิทธิผลขององคก์ารถูกจาํกดัอยูเ่พียงว่าเป็น  “ความสามารถในการบรรลุถึงเป้าหมาย (Degree 
of Goal Achievement)” เท่านั้น  การศึกษาวิจยัต่างๆ ท่ี Price ทาํการสาํรวจนั้นครอบคลุมองคก์าร
เกือบจะทุกประเภท  ไม่ว่าจะเป็นองคก์ารธุรกิจ  โรงพยาบาลโรคจิต  ฑณัฑสถาน  มหาวิทยาลยั  
วิทยาลยั โรงพยาบาลและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ทั้งน้ี Price มุ่งท่ีจะเสนอเกณฑท่ี์จะใชป้ระเมิน
ประสิทธิผลขององคก์าร  จากการวิเคราะห์ดงักล่าว Price ก็พบส่ิงท่ีเรียกว่า “ตวัแปรแทรกซอ้น” 
(Intervening Variables)  ซ่ึงมีผลกระทบท่ีสาํคญัต่อความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลและการแบ่ง
ส่วนงาน  การติดต่อส่ือสาร  และขนาดขององคก์าร เป็นตน้ว่า  องคก์ารสององคก์ารมีความความ
เหมือนกนัทุกประการในแง่ของอตัรากาํลงั  การติดต่อส่ือสารและขนาด  แต่ปรากฏว่าประสิทธิผล
ขององคก์ารหน่ึงกลบัมีมากกวา่อีกองคก์ารหน่ึง  ดงันั้น  การระบุใหไ้ดว้า่อะไรเป็นสาเหตุของความ
แตกต่างในประสิทธิผลก็คือการระบุถึงตวัแปรแทรกซอ้นนัน่เอง  ซ่ึง Price (1990) พบว่าตวัแปร
ดงัต่อไปน้ีคือตวัแปรแทรกซอ้น 1) ความสามารถในการผลิต (Productivity) 2) การยนิยอมปฏิบติั
ตามกฎระเบียบขององค์การ (Conformity) 3) ขวญั (Morale) 4) ความสามารถในการปรับตัว 
(Adaptiveness) 5) ความเป็นปึกแผน่ (Institutionalization) 

อยา่งไรกต็าม  หากจะนาํแนวความคิดของ Price (1990) มาใส่ในรูปของทฤษฎีระบบตามท่ี 
Gibson Invancevich and Donnelly (1973) ไดก้ระทาํกจ็ะสามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน ตามภาพท่ี 2.15 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่2.15  แสดงตวัแปรแทรกซอ้นซ่ึงเป็นเคร่ืองบ่งช้ีความมีประสิทธิผลขององคก์าร 
แหล่งทีม่า:  Gibson, Invaneevich and Donnelly, 1973: 18. 
 

Georgopoulos and Tannenbaum (1957) ศึกษาประสิทธิผลขององคก์ารดว้ยสมมติฐานท่ีว่า  
องคก์ารทุกองคก์ารมุ่งท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายขององคก์ารโดยการใชเ้คร่ืองมือท่ีทั้งมีและไม่มีชีวิต
เพื่อผลิตผลงานของกลุ่ม  ดงันั้น  การใหค้วามหมายหรือคาํจาํกดัความของประสิทธิผลขององคก์าร
จึงตอ้งพิจารณา 2 ประเด็นน้ีคือ  :  เป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์ององคก์ารและหนทางหรือเคร่ืองมือ  

ตวัแปรท่ีเป็นสาเหตุ 
(Causal variable) 

ประสิทธิผล 
(เป้าหมายท่ีบรรลุถึง) 

ตวัแปรแทรกซอ้น (Intervening variables) 
1. ความสามารถในการผลิต 
2. การยนิยอมการปฏิบติัตาม 
3. ขวญั 
4. ความสามารถในการปรับตวั 
5. ความเป็นปึกแผน่ 
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ซ่ึงองคก์ารใชใ้นการรักษาไวซ่ึ้งความเป็นองคก์ารและบรรลุเป้าหมายใหไ้ด ้ สาํหรับเป้าหมายสาํคญั
ขององคก์ารทัว่ๆ ไปนั้นมีดงัน้ีคือ  :  1) ผลผลิตสูง (Output) ในแง่ท่ีว่าสามารถบรรลุถึงจุดหมายท่ี
องคก์ารไดต้ั้งไวไ้ม่ว่าจะโดยปริมาณหรือคุณภาพ 2) ความสามารถท่ีจะดูดซึมและปรับตวัเขา้ไดก้บั
การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคก์ารโดยไม่สูญเสียความมัน่คงและ 3)  รักษาไวซ่ึ้ง
ทรัพยากรทั้งมนุษยแ์ละวสัดุอุปกรณ์ 
 จากสมมติฐานเก่ียวกบัองคก์ารและเป้าหมายขององคก์ารดงักล่าวขา้งตน้  Georgopoulos 
and Tannenbaum ก็ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของประสิทธิผลขององคก์ารไวว้่าหมายถึงความมากนอ้ย 
(Extent) ของการท่ีองคก์ารในฐานะท่ีเป็นระบบสังคมสามารถบรรลุถึงเป้าหมายไดโ้ดยทรัพยากร
และหนทางท่ีมีอยูโ่ดยไม่ทาํใหท้รัพยากรและหนทางตอ้งเสียหาย  และโดยไม่สร้างความตึงเครียดท่ี
ไม่สมควรแก่สมาชิก  ดังนั้น ตวัแปรท่ีจะใช้วดัประสิทธิผลขององค์การจึงประกอบไปด้วย 1)
ความสามารถในการผลิตขององคก์าร (Productivity) 2) ความยดืหยุน่ (Flexibility) ขององคก์ารใน
รูปของความสําเร็จในการปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงภายในองคก์ารและความสําเร็จในการ
ปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงซ่ึงเกิดข้ึนนอกองคก์าร 3)การปราศจากความตึงเครียด (Strain) หรือ
การขดัแยง้รุนแรงระหวา่งกลุ่มยอ่ยในองคก์ารหรือระหวา่งหน่วยงานในองคก์าร 

Georgopoulos and Tannenbaum เช่ือว่าเกณฑท์ั้ง 3 ดงักล่าวสามารถใชป้ระเมินประสิทธิผล
ขององคก์ารไดโ้ดยทัว่ไป  และไดท้าํการศึกษาวิเคราะห์สถานีขนส่งสินคา้ซ่ึงเป็นองคก์ารขนาด
ใหญ่ดว้ยโครงสร้างของเกณฑ์ดังกล่าวและพบว่าใช้ไดผ้ล  หน่วยงานท่ีนาํมาศึกษา  เป็นสถานี
ขนส่งสาขาจาํนวน 32 แห่งดว้ยกนัซ่ึงมีอตัรากาํลงัอนัประกอบไปดว้ยผูจ้ดัการสถานี 1 คน หวัหนา้
ผูค้วบคุมภาคกลางวนั 1 คน หวัหนา้ผูค้วบคุมภาคกลางคืน 1 คน และคนงาน 35 คน ซ่ึงส่วนใหญ่จะ
ประกอบไปดว้ยพนกังานขบัรถหรือพนกังานขนส่งสินคา้  ทั้ง 32 สถานีมีความคลา้ยคลึงกนัใน
ประเด็นท่ีสาํคญัๆ โดยมีงานท่ีเหมือนกนัตลอดจนวิธีการและระเบียบปฏิบติัก็มีมาตรฐานเดียวกนั  
สมมติฐานของผูว้ิจัยมีอยู่ว่า ประสิทธิผลของสถานีขนส่งสินค้าดังกล่าวสัมพนัธ์โดยตรงกับ
ความสามารถในการผลิตและความยืดหยุน่ขององคก์ารทั้งยงัมีความสัมพนัธ์สวนทางกนักบัความ
ตึงเครียดในองคก์าร  ผูว้ิจยัไม่เพียงแต่ทดสอบหลกัการสาํคญัของทฤษฎีระบบว่าประสิทธิผลเป็น
ผลของสาเหตุหลายประการดว้ยกนั  แต่ยงัพยายามท่ีจะคน้หาความสัมพนัธ์ต่อกนัระหว่างเกณฑท์ั้ง 
3 ประการน้ี 

ผูว้ิจยัวดัประสิทธิผลทั้งหมด (Overall Effectiveness) ของสถานีขนส่งโดยขอให้คณะ
ผูเ้ช่ียวชาญใหค้ะแนนแต่ละสถานีทั้ง 32 แห่ง ผูใ้หค้ะแนนไดรั้บการขอร้องใหต้ดัสินว่าสถานีแต่ละ
แห่งอยูใ่นลกัษณะใดตั้งแต่ “ดีท่ีสุด” ถึง “เลวท่ีสุด” รวม 5 ขั้นดว้ยกนั เพ่ือคาํนวณหาค่าเฉล่ีย
ประสิทธิผลของแต่ละสถานี ผูว้ิจยัขอให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินตวัแปรแต่ละตวัจากเคร่ืองวดัต่าง ๆ 
ดงัน้ี 
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1)  ความสามารถในการผลิตของสถานี วดัจากบนัทึกรายงานผลการทาํงานของ
คนงานท่ีเป็นจริงในแง่ของเวลามาตรฐานท่ีกาํหนดในการจดัส่งห่อของ ดงันั้น ผลผลิตของแต่ละ
สถานีกคื็อปริมาณเฉล่ียของผลงานของคนงานแต่ละสถานีนัน่เอง 

2) ความยดืหยุน่ของสถานี วดัจากคาํตอบของคนงานต่อคาํถาม 2 คาํถามคือ 
(1)  “จากการท่ีผูบ้ริหารในบางคร้ังบางคราวขอให้มีการเปล่ียนแปลงวิธีการ 

ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้วิธีทาํงาน และการจดัสถานท่ีนั้น โดยทัว่ไปแลว้ท่านคิด
วา่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวนาํไปสู่การทาํงานท่ีดีกวา่เดิมหรือไม่?” 

(2)  “โดยทั่วไปแล้ว ท่านคิดว่าสถานีของท่านสามารถจัดการกับความ
เปล่ียนแปลงของปริมาณงาน ซ่ึงเกิดข้ึนมากท่ีสุดระหวา่งช่วงงานชุกไดดี้เพียงใด?” 
  คาํถามแรกมุ่งท่ีจะวิเคราะห์ความสามารถขององคก์ารในการปรับตวัใหย้ดืหยุน่เขา้
กบัการเปล่ียนแปลงจากภายในองคก์ารเอง  ในขณะท่ีคาํถามหลงั  มุ่งวดัความสามารถขององคก์าร
ในการสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากนอกองค์การคือจากสภาพแวดลอ้ม  สําหรับ 2 
คาํถามน้ีกใ็หค้ะแนนคาํตอบ 5 ขั้น เช่นกนัสาํหรับแต่ละคาํถาม แลว้เอาคะแนนรวมของทั้ง 2 คาํถาม
มาหารสอง เพื่อเป็นคะแนนเฉล่ียสาํหรับความยดืหยุน่ขององคก์าร 

3)  ความตึงเครียดในสถานี วดัจากแบบสอบถามซ่ึงถามว่า “โดยทัว่ไปแลว้ท่าน
เห็นว่าสถานีของท่านมีความตึงเครียดหรือความขดัแยง้รุนแรงระหว่างพนกังานและ/หัวหน้างาน
หรือไม่?”  แต่ละสถานีก็จะเลือกคาํตอบจาก 5 ขั้นแตกต่างกนัตั้งแต่ “มีความตึงเครียดมาก” จนถึง 
“ไม่มีความตึงเครียดเลย” คะแนนเฉล่ียคาํตอบขอ้น้ีกจ็ะเป็นสภาพความตึงเครียดของตวัสถานี 
 หลงัจากนั้นคณะผูว้ิจยัไดเ้คร่ืองวดัส่วนประกอบของความมีประสิทธิผลขององคก์ารครบ
ทั้ง 3 ตวั พร้อมทั้งผลการประเมินประสิทธิผลทัว่ไปของแต่ละสถานีขนส่งทั้ง 32 แห่งซ่ึงสอดคลอ้ง
กนั ดงันั้น ความสัมพนัธ์กนัระหว่างทั้ง 3 ตวัแปรคือ ความสามารถในการผลิต ความยดืหยุน่ และ
ความตึงเครียด มีผลต่อประสิทธิผลทั้งหมดขององคก์าร 
 Kotter and Heskett (1992) ศึกษาเร่ือง วฒันธรรมองคก์ารและผลการปฏิบติังานของ
องคก์าร ในองคก์ารขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา เช่น ICI Nissan เป็นตน้ พบวา่ วฒันธรรมองคก์าร
มีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อผลดาํเนินการดา้นการเงิน (Economic Performance) ระยะยาว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองคก์ารท่ีมีวฒันธรรมให้ความสาํคญัแก่สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร เช่น
ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ คู่แข่งขนั เป็นตน้ และผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้าํ ในระยะเวลา 11 ปี สามารถทาํให้
องคก์ารมีรายได ้(Revenues) เพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 682 จากร้อยละ 166 มูลค่าหุน้ (Stock Price) สูงข้ึน
เป็นร้อยละ 901 จากเดิมท่ีมีมูลค่าเพียงร้อยละ 74 เท่านั้น และสามารถพฒันารายไดสุ้ทธิ (Net 
Incomes) ไดถึ้งร้อยละ 756 จากงานวิจยั Kotter and Heskett (1992) เห็นว่า วฒันธรรมองคก์ารเป็น
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ปัจจยัสาํคญัต่อความสาํเร็จและความลม้เหลวขององคก์าร โดยวฒันธรรมท่ีมุ่งเนน้การปรับตวัมีผล
ทางบวกต่อผลทางการเงินขององคก์าร  ในขณะท่ีวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีลกัษณะตรงกนัขา้มจะมีผล
ทางลบต่อผลทางการเงิน  แต่วฒันธรรมองคก์ารท่ีขดัขวางผลทางการเงินในระยะยาวเกิดข้ึนง่าย 
แมแ้ต่ในองคก์ารท่ีมีพนกังานท่ีมีคุณภาพ วฒันธรรมองคก์ารดงักล่าวน้ีกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมไม่
เหมาะสมและขดัขวางการเปล่ียนแปลงกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม  ทาํให้องคก์ารเปล่ียนแปลงไดย้ากข้ึน
เพราะพนักงานขาดการมีส่วนร่วม  แต่กลบัให้ความสําคญักบัอาํนาจตามโครงสร้างองค์การ            
การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ารตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูน้าํองคก์ารโดยกาํหนดวิสัยทศัน์
ท่ีปฏิบติัจริงได ้  เพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับการเปล่ียนแปลง และวิธีการท่ีทาํใหว้ฒันธรรมองคก์าร
สัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานอยา่งเขม้แขง็  ประกอบดว้ย  1) เป้าหมายขององคก์ารและพนกังาน
ตอ้งดาํเนินการไปในแนวทางเดียวกนั 2) วฒันธรรมองคก์ารตอ้งจูงใจใหพ้นกังานมีพฤติกรรมและ
ค่านิยมร่วมกนั โดยทาํใหพ้นกังานรู้สึกพึงพอใจเก่ียวกบังานท่ีทาํใหก้บัองคก์าร และ 3) องคก์ารท่ี
ปราศจากโครงสร้างและปราศจากการควบคุมโดยระบบราชการอย่างเป็นทางการ สามารถจูงใจ
พนกังานและสร้างนวตักรรมได ้

Marcoulides and Heck (1993: 209-225) ศึกษาเร่ือง วฒันธรรมองคก์ารและผลการปฏิบติังาน
ขององคก์าร: ขอ้เสนอ และรูปแบบการทดสอบ โดยใชโ้ปรแกรม LISREL (Linear Structure 
Relations) สาํหรับศึกษาตวัแปรวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานขององคก์าร พบว่า
วฒันธรรมองคก์ารประกอบดว้ยตวัแปรจาํนวน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) โครงสร้างองคก์าร 
ประกอบดว้ย ความซับซ้อน การอา้งเหตุผลการผลิตและการบริการ 2) งานขององคก์าร 
ประกอบดว้ย การคดัเลือก ประเมินผล จ่ายค่าตอบแทนผลการปฏิบติังาน การสอนงาน การ
ตดัสินใจ และ ความทา้ทาย 3) ค่านิยมขององคก์าร ประกอบดว้ย ความเส่ียง ความปลอดภยั 
ประสิทธิภาพความเป็นมืออาชีพ ภาพลกัษณ์และการตลาด การวิจยัและพฒันา   4) บรรยากาศใน
องคก์าร ประกอบดว้ย บทบาทขององคก์าร การส่ือสาร การร่วมมือประสานงาน เทคโนโลย ีและ 
ความเครียด 5) ทศันคติของพนกังาน ประกอบดว้ย อคติ ความอดทน ชาตินิยม ความสุขในสังคม 
ความผกูพนั และการมีส่วนร่วมส่วนตวัแปรตาม คือ ผลการปฏิบติังาน ซ่ึงไดแ้ก่ รายได ้ มูลค่าหุน้ 
ผลกาํไรและผลตอบแทน พบว่า ตวัแปรดงักล่าวขา้งตน้ซ่ึงประกอบกนัเป็นวฒันธรรมองคก์าร
สามารถทาํนายผลการปฏิบติังานไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม โดยโครงสร้างองคก์ารมีความสัมพนัธ์
ต่องานขององคก์ารและบรรยากาศในองคก์าร ค่านิยมขององคก์ารสัมพนัธ์กบังานขององคก์าร 
บรรยากาศในองคก์ารและทศันคติของพนกังาน งานขององคก์ารสัมพนัธ์กบัทศันคติของพนกังาน
บรรยากาศในองคก์ารและผลการปฏิบติังาน บรรยากาศในองคก์ารมีความสัมพนัธ์ต่อทศันคติของ
พนกังานและผลการปฏิบติังาน ทศันคติของพนกังานมีความสมัพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน 
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Denison and Mishra (1995: 204-233) ศึกษาวิจยัเร่ือง ทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหว่าง
วฒันธรรมองคก์ารและประสิทธิผล เพื่อพฒันารูปแบบของวฒันธรรมองคก์ารและประสิทธิผล จาก
ลกัษณะวฒันธรรมองคก์าร 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) มีส่วนร่วม (Involvement) 2) มีวฒันธรรมท่ี
แขง็แกร่ง (Consistency)  3) การปรับตวั (Adaptability) และ 4) มีพนัธกิจ (Mission) วฒันธรรม
องคก์ารทั้ง 4 ลกัษณะน้ี ผ่านการตรวจสอบและศึกษาโดยวิธีการเชิงคุณภาพจาก กรณีศึกษา 
(Qualitative Case Studies) ใน 5 บริษทั เพื่อระบุวฒันธรรมองคก์ารท่ีเช่ือมโยงกบัประสิทธิผล และ
ใชว้ิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Study) เพื่อนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์การรับรู้ของผูบ้ริหารระดบัสูง 
(CEO) ต่อวฒันธรรมองคก์าร 4 ลกัษณะ โดยวดัทั้งแบบวตัถุวิสัย (Objective) และอตัวิสัย 
(Subjective) เก่ียวกบัประสิทธิผลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 764 องคก์าร พบวา่ วฒันธรรมองคก์าร 2 
ลกัษณะ คือ การมีส่วนร่วมและการปรับตวั เป็นตวัช้ีวดัความยืดหยุน่ (Flexibility) การเปิดเผย 
(Openness) และการตอบสนอง (Responsiveness) รวมทั้งเป็นตวัทาํนายสาํคญัของการเติบโต 
(Growth) ส่วนวฒันธรรมองคก์ารอีก 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ วฒันธรรมท่ีแขง็แกร่งและมีพนัธกิจเป็น
ตวัช้ีวดัการบูรณาการ (Integration) ทิศทาง (Direction)และวิสยัทศัน์ (Vision) รวมทั้งเป็นตวัทาํนาย
ท่ีดีต่อความสามารถทาํกาํไร (Profitability) 

นอกจากน้ีวฒันธรรมองคก์ารแต่ละลกัษณะยงัสามารถทาํนายประสิทธิผลอยา่งมีนยัสาํคญั 
เช่นคุณภาพ (Quality) ความพึงพอใจของพนกังาน (Employee Satisfaction) และผลการปฏิบติังาน
ผลการศึกษายงัแสดงให้เห็นอีกว่าวฒันธรรมองคก์ารทั้ง 4 ลกัษณะเป็นตวัช้ีวดัท่ีเขม้แข็งของ
ประสิทธิผลดา้นอตัวิสัย (Subjective) สาํหรับองคก์ารท่ีเป็นตวัอยา่งทั้งหมด แต่เป็นตวัช้ีวดัท่ี
เขม้แขง็ดา้นวตัถุวิสยั (Objective) สาํหรับองคก์ารขนาดใหญ่ เช่น ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Return 
of Assets) และ การเติบโตของยอดขาย (Sale Growth) 

Petty et al. (1995: 483-492) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์ารและผลการ
ปฏิบติังานขององคก์าร ซ่ึงมีช่ือภาษาองักฤษว่า Relationships between Organizational Culture and 
Organizational Performance การวิจยัน้ี จาํแนกวฒันธรรมองคก์ารออกเป็น 4 มิติ ไดแ้ก่ 1) ทาํงาน
เป็นทีม (Teamwork) 2) ความไวว้างใจและความเช่ือถือ (Trust and Credibility) 3)พฒันาผลการ
ปฏิบติังานและกาํหนดเป้าหมาย (Performance Improvement and Common Goals) และ 4) การทาํ
หน้าท่ีในองคก์าร (Organizational Functioning) สําหรับผลการปฏิบติังานท่ีนาํมาใชศึ้กษา 
ประกอบดว้ย 1) การดาํเนินงาน (Operation) 2) ความรับผดิชอบต่อลูกคา้ (Customer Responsibility)   
3) การสนบัสนุนดา้นการบริการ (Support Services) 4) ความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัของ
พนกังาน (Employee Safety and Health) 5) การตลาด (Marketing) โดยกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา 
คือ บริษทัท่ีให้บริการดา้นไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาจาํนวน 12 แห่ง พบว่าการทาํงานเป็นทีมมี
ความสมัพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน 
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 Sawner (2000) ศึกษาวิจยัเชิงประจกัษเ์ร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัผล
การปฏิบติังานในหน่วยงานทหารขนาดใหญ่ คือ The Air National Guard โดยวดัผลการปฏิบติังาน
ท่ีไม่ใช่ตวัเงิน (Non - Fiscal Performance) ไดแ้ก่ 1) ผลลพัธ์ของการตรวจสอบ (Inspection Results) 
2) อตัราความปลอดภยัภาคพ้ืนดิน (Ground Safety Mishap Rate) 3) การธาํรงรักษาพนกังาน (Unit 
Personnel Retention) ผลการศึกษาพบว่า การจดัการการเปล่ียนแปลง (Managing Change) และการ
ทาํงานเป็นทีม (Coordinated Teamwork) สัมพนัธ์กบัผลลพัธ์ของการตรวจสอบและอตัราความ
ปลอดภยัภาคพ้ืนดิน การบรรลุเป้าหมาย (Achieving Goals) สัมพนัธ์กบัผลลพัธ์ของการตรวจสอบ 
อตัราความปลอดภยัภาคพื้นดิน และการธาํรงรักษาพนกังาน ส่วนการมุ่งเนน้ลูกคา้ (Customer 
Orientation) และการทาํงานเป็นทีม (Coordinated Teamwork) สัมพนัธ์กบัอตัราความปลอดภยั
ภาคพื้นดิน สรุปไดว้่าวฒันธรรมองคก์ารใน 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) การจดัการการเปล่ียนแปลง  2) 
การบรรลุเป้าหมาย  3) ทาํงานเป็นทีม  4) มุ่งเนน้ลูกคา้ และ  5) มีวฒันธรรมองคก์ารท่ีเขม้แขง็ 
สัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานทั้ง 3 ประการ  คือ  1)  ผลลพัธ์ของการตรวจสอบ  2) อตัราความปลอดภยั
ภาคพื้นดิน 3) การธาํรงรักษาพนกังาน 
 Kim, Lee and Yu (2004: 340-359) ศึกษาวิจยัเร่ือง วฒันธรรมองคก์ารและผลการ
ปฏิบติังานขององคก์าร ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์ารและผลการปฏิบติังานของ
องคก์าร โดยใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) จาํแนกวฒันธรรมองคก์ารออกเป็น 4 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ มุ่งเนน้นวตักรรม (Innovation) ทาํงานเป็นทีม (Team) มุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ (Support) และ
มุ่งเนน้งาน (Task) ศึกษากบัธุรกิจ 3 ประเภท ไดแ้ก่ ธุรกิจประกนัภยัอุตสาหกรรมและโรงพยาบาล 
พบว่า ธุรกิจประกนัภยัให้ความสาํคญัแก่นวตักรรม (Innovation) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัผลการ
ปฏิบติังาน คือ การเจริญเติบโตของยอดเงินประกนั อตัราผูท้าํประกนัเพิ่มสูงข้ึน แต่ไม่มีผลกระทบ
ต่อผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment) ส่วนธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมมุ่งเน้น
ความสมัพนัธ์ (Support) วฒันธรรมองคก์ารดงักล่าวสมัพนัธ์กบัผลกาํไรและผลตอบแทนการลงทุน  
และธุรกิจโรงพยาบาลพบวา่มีวฒันธรรมองคก์ารทาํงานเป็นทีมและมุ่งเนน้งาน (Task) เป็นสาํคญั มี
ผลต่ออตัราการเขา้ออก (Turnover) ของพนกังาน 

Liu, Chen and Liu (2006) ศึกษาเร่ือง มองผา่นเลนส์ของวฒันธรรมองคก์าร โดย
เปรียบเทียบวฒันธรรมองคก์ารระหวา่งองคก์ารท่ีรัฐเป็นเจา้ของกบัองคก์ารท่ีรวมทุนกบัต่างชาติ ใน
ประเทศจีน ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังานจาํนวน 781 คน และใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยั (Factor 
Analysis)  จาํแนกวฒันธรรมองคก์ารออกเป็น 4 มิติ  คือ 1)  มีส่วนร่วม  (Participation) 2) ทาํงาน
เป็นทีม (Teamwork)   3) การอาํนวยการ (Supervision) และ 4) การประชุม (Meeting) ผลการวิจยั
พบว่าวฒันธรรมองคก์ารจาํนวน 3 มิติ ยกเวน้การมีส่วนร่วม (Participation) มีความสัมพนัธ์อยา่งมี
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นัยสําคัญกับพนักงานในองค์การท่ีรัฐเป็นเจ้าของมากกว่าพนักงานในองค์การท่ีรวมทุนกับ
ต่างประเทศ งานวิจยัน้ีสรุปไดว้่า วฒันธรรมองคก์ารท่ีองคก์ารหน่ึงให้คุณค่าอาจใชไ้ม่ไดผ้ลกบั
องคก์ารอ่ืน ๆ แต่วฒันธรรมองคก์ารมีผลต่อความสาํเร็จขององคก์าร 

Belassi, Kondra and Tukel (2007: 12-24) ทาํการวิจยัเร่ือง โครงการการพฒันาผลิตภฑัณ์
ใหม่: ผลกระทบจากวฒันธรรมองคก์าร เน่ืองจากการจดัการโครงการ (Project Management) ใน
องคก์ารของสหรัฐอเมริกา มกัประสบผลสาํเร็จนอ้ย คือ มีเพียงร้อยละ 17 เท่านั้นท่ีประสบผลสาํเร็จ 
ส่วนท่ีเหลือนาํโครงการไปดาํเนินการแลว้ประสบความลม้เหลว จึงทาํการศึกษาว่าวฒันธรรมมีผล
ต่อการจดัการโครงการหรือไม่ กบัองคก์ารในสหรัฐอเมริกาจาํนวน 95 แห่ง โดยจาํแนกวฒันธรรม
องคก์ารออกเป็น 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) อิสระในการทาํงาน (Independent Intercept) 2) สภาพแวดลอ้มการ
ทาํงานทางบวก (Positive Work Environment) 3) ภาวะผูน้าํ (Management Leadership) และ4) 
มุ่งเนน้ผลลพัธ์ (Result-Oriented) จากการวิจยัพบว่าสภาพแวดลอ้มการทาํงานทางบวกมีผลต่อ
ความสาํเร็จดา้นการคา้ (Commercial Success) ดา้นเทคนิค (Technical Success) และความพึงพอใจ
ของลูกคา้ (Customer Satisfaction) ภาวะผูน้าํมีผลต่อความสาํเร็จดา้นการคา้และดา้นเทคนิค 
ในขณะท่ีอิสระในการทาํงานมีผลต่อความสาํเร็จดา้นเทคนิค  และความพึงพอใจของลูกคา้  แต่การ
มุ่งเนน้ผลลพัธ์ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จใด ๆ เลย 

 
 
 



 
บทที ่3 

  
กรอบแนวคดิและวธีิการศึกษา 

 
การศึกษาวฒันธรรมองคก์าร องคก์ารการเรียนรู้ และประสิทธิผลองคก์ารของศาลยติุธรรม 

คร้ังน้ี มีแนวทางการศึกษาซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบวิธีการวิจยั ดงัน้ี 
3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2  สมมติฐานทางการศึกษา 
3.3  วิธีการศึกษา 
3.4  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.5  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.6  นิยามปฏิบติัการ 
3.7  ตวัแปร และมาตรวดั  
3.8  การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.9  วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.10  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  กรอบแนวคดิในการศึกษา 
         

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัขา้งตน้ สามารถสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด
ในการศึกษาไดด้งัน้ี 

 
3.1.1  ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย 
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร 4  ปัจจยั  คือ  1) วฒันธรรมส่วนร่วม 2) วฒันธรรมเอกภาพ    

3) วฒันธรรมการปรับตวั 4) วฒันธรรมพนัธกิจ  และปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ 7 ปัจจยัคือ  1)  การ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (Create Continuous Learning Opportunities)  2) 
การส่งเสริมใหมี้การพดูคุยสนทนา การซกัถาม (Promote Inquiry and Dialogue) 3) การกระตุน้ใหมี้
การเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างบุคคล และระหว่างทีม (Encourage Collaboration and Team Learning)  
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4) การกาํหนดระบบท่ีจะทาํให้คนมีความสนใจในการเรียนรู้ และแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกนั 
(Establish Systems to Share and Capture Learning)  5) การใหอ้าํนาจหรือกระจายอาํนาจในองคก์าร  
โดยผา่นการกาํหนด วิสัยทศัน์ขององคก์ารร่วมกนั (Empower People Toward a Collective Vision) 
6) การเช่ือมโยงองคก์ารเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และปรับตวัใหเ้หมาะสม (Connect the Organization 
to Its Environment)  7) การเตรียมกลยทุธ์ภาวะผูน้าํสาํหรับการเรียนรู้ (Provide Strategic Leadership 
for Learning) 

 
3.1.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  
คือ ดา้นประสิทธิผลองคก์าร ประกอบดว้ย ดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล (Rational-Goal) ดา้น

กระบวนการภายใน (Internal Process) ดา้นระบบเปิด (Open System) ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (Human 
Relation) 
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ภาพที ่3.1  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

3.2  สมมตฐิานในการศึกษา 
 
สมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัวฒันธรรมองคก์าร ปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ และประสิทธิผลองคก์าร

ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างอย่างมีนัยสําคญัเชิงบวกเม่ือศึกษาในบริบทของศาล
ยติุธรรม 

วฒันธรรมองค์การ 
 (Organizational Culture) 

1 วฒันธรรมส่วนร่วม 
2 วฒันธรรมเอกภาพ 
3 วฒันธรรมการปรับตวั 
4 วฒันธรรมพนัธกิจ 

ประสิทธิผลขององค์การ 
(Organizational Effectiveness) 

1. ดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล 
2. ดา้นกระบวนการภายใน 
3. ดา้นระบบเปิด 
4. ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 

 

องค์การการเรียนรู้ 
(Learning Organization) 

1.ด้านสร้างโอกาสการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง  
2.ด้านสง่เสริมให้เกิดการสนทนา การซกัถาม  
3.ด้านสนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม  
4.ด้านสร้างระบบเพ่ือเข้าถึงและแบ่งปันการ
เรียนรู้   
5.ด้านให้อํานาจและนําไปสูก่ารมีวิสยัทศัน์ร่วม  
6.ด้านเช่ือมโยงและปรับตัวองค์การเข้ากับ
สภาพแวดล้อม  
7.ด้านเตรียมกลยทุธ์ผู้ นําสําหรับการเรียนรู้  
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ มีความสามารถในการทํานายและอธิบาย 
ประสิทธิผลองคก์ารในภาพรวมไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเม่ือศึกษาในบริบทของศาลยติุธรรม 

สมมติฐานท่ี  3   ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ มีความสามารถในการทาํนายและอธิบาย 
ประสิทธิผลองคก์ารไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเม่ือศึกษาในบริบทของศาลยติุธรรม 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารทุกองคป์ระกอบ และปัจจยัดา้นองคก์ารการ
เรียนรู้ทุกองคป์ระกอบรวมกนั มีความสามารถในการทาํนายและอธิบาย ประสิทธิผลองคก์ารได้
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเม่ือศึกษาในบริบทของศาลยติุธรรม 

  

3.3  วธีิการศึกษา 
 
3.3.1  การศึกษาจากข้อมูลเอกสาร (Document Study)  
โดยศึกษาทบทวนเอกสาร ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั บทความ และเอกสาร

ทางวิชาการ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจากภาครัฐและเอกชน  
 
3.3.2  การศึกษาโดยใช้วธีิการออกแบบสอบถาม  
ซ่ึงมีแนวคิดนาํในการศึกษา และแนวทางการสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อเก็บขอ้มูลของผูใ้ห้

ขอ้มูลท่ีสาํคญั ภายใตบ้รรยากาศของการมีปฎิสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนั โดยมีการกาํหนดลกัษณะ
โครงสร้างการสอบถามในแบบมีโครงสร้างอยา่งมีมาตรฐาน ซ่ึงมีการเตรียมชุดคาํถามไวอ้ยา่งเป็น
ระบบ 

 

3.4  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    

3.4.1  ประชากรทีศึ่กษา 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาวิจยัไดใ้ชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยใชก้ารสอบถามแบบเจาะจง ประชากรท่ีใชศึ้กษาคือ ศาลยติุธรรม  
จาํนวนประชากรคือ ศาลยุติธรรมทัว่ประเทศทุกชั้นศาล ทั้งศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์ และ

ศาลฎีกา รวม จาํนวน 239 ศาล ซ่ึงเป็นจาํนวนของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด  ทั้งน้ีไม่รวม
ศาลสาขา สาํนกัศาลยติุธรรมประจาํภาค และสาํนกังานศาลยติุธรรม  

ผูท่ี้จะตอบแบบสอบถามคือ ผูบ้ริหารศาล รองผูบ้ริหารศาล ผูอ้าํนวยการฯศาล  ผูพ้ิพากษา  
และขา้ราชการศาลยติุธรรม รวมทั้งหมด 5 คนต่อ 1 ศาล 
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3.4.2  การสุ่มตัวอย่าง  
วิธีการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบใชค้วามน่าจะเป็น โดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random) 

และสุ่มตวับุคคลโดยใชการเจาะจงตาํแหน่งผูบ้ริหารศาล รองผูบ้ริหารศาล ผูอ้าํนวยการฯศาล ผู ้
พิพากษา และขา้ราชการศาลยติุธรรม 

 
   3.4.3  ความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาคร้ังน้ีใช้หน่วยในการวิเคราะห์ระดับองค์การ ดังนั้ น เม่ือพิจารณาจํานวน

ประชากรในระดบัองคก์ารซ่ึงก็คือ ศาลในสังกดัศาลยุติธรรมมีศาลทุกชั้นศาลทัว่ประเทศ จาํนวน 
239 ศาล เม่ือคาํนวณในระดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) เท่ากบัร้อยละ 95 และมีช่วงความ
เช่ือมัน่ (Confidence Interval) เท่ากบัร้อยละ 5 ดว้ยโปรแกรม MACORR ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เหมาะสมจะเท่ากบั จาํนวน 149 ศาล และเม่ือเพิ่มระดบัความเช่ือมัน่ เท่ากบั ร้อยละ 99 และมีช่วง
ความเช่ือมัน่ เท่ากบั ร้อยละ 5 เช่นเดิม ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมจะเท่ากบั จาํนวน 179 ศาล 
ดงันั้น จึงสรุปว่า ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมในการศึกษาคร้ังน้ีคือ จาํนวน 150-180 ศาล  
เม่ือใชจ้าํนวนประชากรเป็นฐานในการคาํนวณ ซ่ึงถือว่าเป็นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมใน
การนาํมาวิเคราะห์ภายใตต้วัแบบสมการโครงสร้าง (Loehlin, 1992; Hoyle, 1995; Schumacker and 
Lomax, 2004)  

 

3.5  นิยามปฏิบัตกิาร 
 
3.5.1 ประสิทธิผลองคก์าร หมายถึง ระดบัท่ีองคก์ารบรรลุเป้าประสงคร์ะยะสั้นและระยะ

ยาว ทั้งในเชิงผลลพัธ์และกระบวนการ  
3.5.2 ประสิทธิผลองคก์ารแบบการแข่งขนัค่านิยม หมายถึง ตวัแบบเป้าหมายเชิงเหตุผล 

ตวัแบบกระบวนการภายใน ตวัแบบระบบเปิด และ ตวัแบบมนุษยสมัพนัธ์  
3.5.3 ดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล หมายถึง การมีแผนและเป้าหมาย การมีผลิตภาพและ 

ประสิทธิภาพสูง มุ่งเนน้การทาํงานใหส้าํเร็จ และไดผ้ลลพัธ์ดีท่ีสุด 
3.5.4 ดา้นกระบวนการภายใน หมายถึง การจดัระบบขอ้มูลข่าวสารทั้งในส่วนท่ีไดม้าและ 

กระจายออกไป และความมีเสถียรภาพการเช่ือฟัง และความมีระเบียบ 
3.5.5 ดา้นระบบเปิด หมายถึง ความยืดหยุ่นของโครงสร้างองคก์ารและความสามารถใน

การแสวงหาทรัพยากร ปรับปรุงเปล่ียนแปลงแนวทางในการทาํงานตลอดเวลา มีการทาํงานแบบ
กระจายอาํนาจ มีแนวทางแกปั้ญหาท่ีสร้างสรรค ์
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3.5.6 ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ หมายถึง การมีความสามคัคีในองคก์าร และความมีทกัษะของผู ้
ปฏิบติั 

3.5.7 วฒันธรรมองค์การ หมายถึง  ชุดของค่านิยม ความเช่ือ และฐานคติท่ีบ่งบอกถึง
คุณลกัษณะขององคก์ารและสมาชิกภายในองคก์าร ท่ีมีความทนทานต่อการเปล่ียนแปลง  

3.5.8 วฒันธรรมส่วนร่วม หมายถึง การเสริมสร้างอาํนาจ การทาํงานเป็นทีม การพฒันา
สมรรถภาพบุคคลในทุกระดบั 

3.5.9 วฒันธรรมเอกภาพ  หมายถึง ค่านิยมแกนกลาง การตกลงร่วม และการประสาน
บูรณาการวฒันธรรมการปรับตวั หมายถึง การสร้างการเปล่ียนแปลง การเนน้ผูรั้บบริการ และการ 
เรียนรู้ขององคก์าร 

3.5.10 วัฒนธรรมพันธกิจ  หมายถึง  ทิศทางยุทธศาสตร์และความมุ่งมั่นเป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์วิสยัทศัน์ 

3.5.11 การเสริมสร้างอาํนาจ หมายถึง การท่ีองคก์ารกระจายอาํนาจในการตดัสินใจและ
การทาํงานแก่บุคลากรให้มีการบริการจดัการดว้ยตนเอง มีการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารในการทาํงาน
อย่างกวา้งขวาง ผูบ้ริหารและบุคลกรมีความผกูพนักบังานและรู้สึกว่าพวกเขาเป็นเจา้ขององคก์าร 
บุคลากรทุกระดบัมีความเช่ือว่าตนเองมีส่วนต่อการตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลต่องานของพวกเขา และ
มีการวางแผนองคก์ารโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

3.5.12 การทาํงานเป็นทีม หมายถึง การท่ีองค์การสนับสนุนให้มีการร่วมมือกนัทาํงาน
ระหว่างสายงานท่ีต่างกนั  บุคลกรทาํงานเสมือนเป็นส่วนหน่ึงของทีม  มีการใชที้มงานเป็นกลไกล
ในการปฏิบติังานมากกว่าการสั่งการตามสายการบงัคบับญัชา  รวมทั้งมีการจดัระบบงานเพ่ือให้
บุคลากรสามารถมองเห็นความเช่ือมโยงระหวา่งงานท่ีตนเองทาํกบัเป้าประสงคข์ององคก์าร 

3.5.13 การพฒันาสมรรถภาพของบุคลากรในทุกระดบั หมายถึง การมอบหมายอาํนาจ
หน้าท่ีเพื่อให้บุคลากรสามารถดาํเนินการไดด้ว้ยตนเอง  มีการปรับปรุงสมรรถภาพของบุคลากร
อยา่งต่อเน่ือง  มีการลงทุนเพื่อสร้างทกัษะในการปฏิบติังานแก่บุคลากร  สมรรถภาพของบุคลากร
ไดรั้บการมองว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าขององคก์ารหรือทาํให้องคก์ารมีความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั 

3.5.14 ค่านิยมแกนกลาง แสดงออกมาโดยการท่ีผูบ้ริหารปฏิบติัในส่ิงท่ีตนเองสอนหรือ
บอกผูอ่ื้นมีกลุ่มค่านิยมท่ีมีความชัดเจนและคงเส้นคงวาท่ีใช้เป็นแนวทางปฏิบติั  หากบุคลากร
ละเมิดหรือละเลยค่านิยมแกนกลางจะได้รับการมองว่าเป็นการสร้างปัญหาแก่องค์การ  และมี
จรรยาบรรณท่ีเป็นแนวทางสาํหรับการปฏิบติัแก่บุคลากรอยา่งชดัเจนวา่ส่ิงใดผดิถูก 

3.5.15 การตกลงร่วม แสดงออกโดยการท่ีบุคลากรสามารถบรรลุขอ้ตกลงร่วมกนัไดง่้าย
เม่ือมีความเห็นแตกต่างกนั  แมป้ระเด็นนั้นจะเป็นประเด็นปัญหามากเพียงใดก็ตาม บุคลากรใน
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องคก์ารสามารถร่วมกนักาํหนดขอ้ตกลงท่ีชดัเจนว่าแนวทางการปฏิบติัใดท่ีถูกตอ้งพึงกระทาํ และ
แนวทางใดเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่พึงกระทาํ 

3.5.16 ความร่วมมือและการประสานบูรณาการ  แสดงออกโดยท่ีองค์การมีวิธีการ
ปฏิบติังานท่ีคงเสน้คงวาและสามารถทาํนายได ้ บุคลากรจากฝ่ายหรือสายงานท่ีแตกต่างกนัมีทศันะ
หรือมุมมองต่อประเด็นการทาํงานเหมือนกนั มีความง่ายในการประสานงานเพื่อดาํเนินโครงการ
ระหวา่งฝ่ายต่างๆและมีการเช่ือมโยงเป้าหมายในระดบัต่าง ๆ เป็นอยา่งดี 

3.5.17 การสร้างการเปล่ียนแปลง มีลกัษณะสําคญัคือ  การมีวิธีการทาํงานท่ียืดหยุ่นและ
ง่ายต่อการเปล่ียนแปลง  มีการตอบสนองต่อการเปล่ียนเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม มีการนํา
วิธีการทาํงานท่ีใหม่มาใชห้รือมีการปรับปรุงวิธีการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง  ฝ่ายต่างๆใหค้วามร่วมมือ
ในการเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งดี 

3.5.18 การเนน้ผูรั้บบริการ  มีลกัษณะสาํคญัคือ  มีการนาํขอ้เสนอแนะขอ้ผูรั้บบริการมาใช้
เป็นขอ้มูลในการตดัสินใจปรับปรุงการทาํงาน  บุคลากรมีความเขา้ใจลึกซ้ึงเก่ียวกบัความตอ้งการ
และความจาํเป็นของผูรั้บบริการ  รวมทั้งมีการสนบัสนุนใหบุ้คลากรติดต่อกบัผูรั้บบริการโดยตรง 

3.5.19 การเรียนรู้ขององคก์าร  มีลกัษณะสาํคญัคือ มีการสนบัสนุนให้รางวลัแก่ผูท่ี้สร้าง
นวตักรรมและกลา้เส่ียงในการนาํวิธีการใหม่ ๆ มาใช ้ ให้ความสาํคญักบัการสรุปบทเรียนในการ
ทาํงานเพ่ือสร้างการเรียนรู้  และแต่ละฝ่ายต่างทราบวา่ฝ่ายอ่ืนทาํอะไรบา้ง 

3.5.20 ทิศทางยุทธศาสตร์และความมุ่งมั่น  มีลักษณะสําคัญคือ  การท่ีองค์การมี
เป้าประสงคแ์ละทิศทางระยะยาว  พนัธกิจมีความชดัเจนและบุคลากรเขา้ใจความหมายตรงกนัและ
ใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการปฏิบติั รวมทั้งมียทุธศาสตร์ท่ีชดัเจนซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าประสงค ์

3.5.21 เป้าหมายและวตัถุประสงค ์ มีลกัษณะท่ีสาํคญัคือ  องคก์ารมีการตกลงร่วมกนัใน
การกาํหนดเป้าหมาย  ผูก้าํหนดเป้าหมายท่ีมีความทา้ทายและสามารถเป็นจริงได ้มีการกาํหนด
ตวัช้ีวดัวตัถุประสงคอ์ย่างชดัเจน  และมีการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด รวมทั้ง
บุคลากรมีความเขา้ใจวา่มีส่ิงใดท่ีควรตอ้งดาํเนินการเพื่อสร้างความสาํเร็จในระยะยาว 

 3.5.22 วิสยัทศัน์ มีลกัษณะท่ีสาํคญัคือ  องคก์ารมีการสร้างวิสยัทศัน์ร่วมท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ 
องคก์ารควรเป็นอย่างไรในอนาคต  ผูน้าํท่ีมีทศันะยาวไกล วิสัยทศัน์ขององค์การสามารถสร้าง
ความกระตือรือร้นและแรงจูงใจแก่บุคลากร  รวมทั้งองคก์ารสามารถปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย
ระยะสั้นโดยท่ีไม่ทาํลายเป้าหมายระยะยาว 

3.5.23 องคก์ารการเรียนรู้ หมายถึง องคก์ารท่ีมีลกัษณะการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และบูรณา
การเขา้กบัการทาํงาน และการกระจายอาํนาจแก่คนในองคก์าร เป็นตวักระตุน้ให้เกิดความร่วมมือ
และการเรียนรู้เป็นทีม ส่งเสริมการสนทนาอย่างเปิดเผยและเช่ือมโยงการพึ่งพาระหว่างบุคคล 
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องค์การ และชุมชนท่ีองค์การตั้งอยู่เพื่อการพฒันาและเปล่ียนแปลง ประกอบด้วยระบบย่อย 7 
ระบบ คือ  

3.5.24 สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง หมายถึง การเรียนรู้ท่ีถูกสร้างข้ึนในขณะท่ี
ทาํงาน อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 

3.5.25 ส่งเสริมให้เกิดการสนทนา การซกัถาม หมายถึง การสนบัสนุน สร้างโอกาสให้
สมาชิกในองคก์ารพดูคุย ตั้งคาํถาม การฟัง การแลกเปล่ียนความคิดเห็น มุมมอง รวมถึงการเปิดเผย
ส่ิงท่ีอยูใ่นจิตใจของผูส้นทนา  

3.5.26 สนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม  หมายถึง การออกแบบใหมี้การทาํงาน
เป็นทีม เพื่อเกิดการรับรู้และการแลกเปล่ียนความคิดท่ีแตกต่างระหวา่งสมาชิก 

3.5.27 สร้างระบบเพ่ือเขา้ถึงและแบ่งปันการเรียนรู้  หมายถึง การสร้าง และผสมผสาน
ระบบเทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มาใชใ้นการทาํงาน เพื่อใชใ้นการแบ่งปัน ถ่ายทอดการเรียนรู้  

 3.5.28 ให้อาํนาจและนาํไปสู่การมีวิสัยทศัน์ร่วม  หมายถึง วิธีการท่ีมุ่งให้สมาชิกใน
องคก์ารมีส่วนร่วมกาํหนดวิสัยทศัน์รวมถึงการให้อาํนาจในการตดัสินใจ และกระตุน้การเรียนรู้
เพื่อใหส้ามารถรับผดิชอบตนเองได ้

3.5.29 เช่ือมโยงและปรับตวัองค์การเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม หมายถึง การติดตามขอ้มูล
ข่าวสารจากภายนอกองคก์ารท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการทาํงาน และสามารถนาํขอ้มูลเหล่านั้นมา
ปรับใช้กับการทาํงาน รวมถึงการเช่ือมโยงองค์การกับชุมชน เพื่อการปรับเปล่ียนองค์การให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 

 3.5.30 เตรียมกลยุทธ์ผูน้าํสําหรับการเรียนรู้ หมายถึง การสร้างตวัแบบของผูน้าํ การนาํ 
และสนบัสนุนใหเ้รียนรู้กลยทุธ์ของผูน้าํ 

3.5.31 ศาลยติุธรรม หมายถึง ศาลยติุธรรมทัว่ประเทศ 
3.5.32 ผูบ้ริหารศาล หมายถึง ผูบ้ริหาร ประธานศาล หรืออธิบดีผูพ้ิพากษา หรือผูพ้ิพากษา

หวัหนา้ศาล  
3.5.33 รองผูบ้ริหารศาล หมายถึง รองประธานศาล หรือรองอธิบดีผูพ้ิพากษา  

หรือผูพ้ิพากษารองหวัหนา้ศาล  
3.5.34 ผูอ้าํนวยการฯศาล หมายถึง ผูอ้าํนวยการประจาํศาล หรือผูอ้าํนวยการสํานักงาน

ประจาํศาล 
3.5.35 ผูพ้ิพากษา  หมายถึง ผูพ้ิพากษาของศาลยติุธรรม ท่ีมีตาํแหน่งประจาํ 
3.5.36 ขา้ราชการศาลยติุธรรม  หมายถึง ขา้ราชการของศาลยติุธรรมท่ีผูอ้าํนวยการสาํนกั

อาํนวยการประจาํศาล หรือ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประจาํศาลมอบหมายใหต้อบ 
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3.6  เคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล 
  

จากนิยามปฏิบติัการดงักล่าวไดแ้ปลงออกมาเป็นแบบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 
ส่วนท่ีหน่ึง ประกอบด้วยตัวแปรทั่วไป คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาํแหน่งงาน 

ระยะเวลาในการทาํงาน ระยะเวลาในการทาํงานในหน่วยงานในศาลยติุธรรม  
ส่วนท่ีสอง ดา้นประสิทธิผลองคก์าร ปรับปรุงจาก Quinn and Rohrbaugh (1983) 

ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร 4 ปัจจยัคือ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (Human Relation) 
ประกอบดว้ยคาํถามขอ้ท่ี 1, 2,3,4,5,6,7,8 ดา้นระบบเปิด (Open System) ประกอบดว้ยคาํถามขอ้ท่ี 
9,10,11,12,13,14 โดยมีคาํถามเชิงลบคือ ขอ้ 12 ด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล (Rational-Goal) 
ประกอบดว้ยคาํถามขอ้ท่ี 15,16,17,18,19 ดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process) ประกอบดว้ย
คาํถามขอ้ท่ี 20,21,22,23,24,25,26 โดยมีคาํถามเชิงลบคือ ขอ้ 21 

ส่วนท่ีสาม คือคาํถามดา้นวฒันธรรมองคก์าร ปรับปรุงจาก พงษเ์ทพ จนัทสุวรรณ (2554) 
โดยคาํถามสร้างข้ึนจากนิยามปฏิบติัการประกอบดว้ยปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์การ 4 ปัจจยัคือ 
วฒันธรรมส่วนร่วม (Involvement Culture) ประกอบดว้ยขอ้ท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 
16,17 วฒันธรรมเอกภาพ (Consistency Culture) ประกอบดว้ยคาํถามขอ้ท่ี 18,19,20,21,22,23, 
24,25,26,27,28,29,30,31, 32,33 โดยมีคาํถามเชิงลบคือขอ้ท่ี 27 และ 31 วฒันธรรมการปรับตวั 
(Adaptability Culture) ประกอบดว้ยคาํถามขอ้ท่ี 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48  
และวฒันธรรมพนัธกิจ (Mission Culture) ประกอบดว้ยคาํถามขอ้ท่ี 49,50,51,52,53,54,55,56, 
57,58,59,60,61,62,63,64 
 ส่วนท่ีส่ี ดา้นองคก์ารการเรียนรู้ ปรับปรุงจาก คมวชัร เอ้ียงอ่อง (2556) ซ่ึงพฒันามาจาก 
Watkins and Marsick (1996) ประกอบดว้ย 7 ปัจจยั คือ  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง (Create Continuous Learning Opportunities)  ประกอบดว้ยคาํถามขอ้ท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8, 
ส่งเสริมใหมี้การสนทนา การซกัถาม (Promote Inquiry and Dialogue) ประกอบดว้ยคาํถามขอ้ท่ี 
9,10,11,12,13, กระตุ้นให้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคคล และระหว่างทีม (Encourage 
Collaboration and Team Learning)  ประกอบดว้ยคาํถามขอ้ท่ี 14,15,16,17,18,19  กาํหนดระบบท่ี
จะทาํใหค้นมีความสนใจในการเรียนรู้ และแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกนั (Establish Systems to Share 
and Capture Learning)  ประกอบดว้ยคาํถามขอ้ท่ี 20,21,22,23,24,25 ใหอ้าํนาจหรือกระจายอาํนาจ
ในองคก์ารโดยผา่นการกาํหนด วิสัยทศัน์ขององคก์ารร่วมกนั (Empower People Toward a Collective 
Vision) ประกอบดว้ยคาํถามขอ้ท่ี 26,27,28,29,30,31 เช่ือมโยงองคก์ารเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และ
ปรับตวัใหเ้หมาะสม (Connect the Organization to Its Environment)  ประกอบดว้ยคาํถามขอ้ท่ี32, 
33,34,35,36,37 เตรียมกลยุทธ์ภาวะผูน้าํสาํหรับการเรียนรู้ (Provide Strategic Leadership for 
Learning) ประกอบดว้ยคาํถามขอ้ท่ี 38,39,40,41,42,43  (ดูรหสัแบบสอบถามท่ี ภาคผนวก ค) 
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โดยลกัษณะของแบบสอบถาม ประกอบดว้ยคาํถามท่ีใชม้าตรวดัแบบ Likert Scale และ  
ใชร้ะดบัการวดัโดยใชม้าตรอนัดบั (Interval Scale) ผูว้ิจยัไดท้าํการแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 
5 ระดบั ซ่ึงมีการเรียงลาํดบัคะแนนสูงสุดเท่ากบั 6 ไปจนถึงคะแนนตํ่าสุดเท่ากบั 1 ดงัน้ี  

6         หมายถึง         เป็นจริงท่ีสุด 
5         หมายถึง          เป็นจริง 
4         หมายถึง          ค่อนขา้งเป็นจริง 
3         หมายถึง          ค่อนขา้งไม่เป็นจริง 
2         หมายถึง          ไม่เป็นจริง 
1         หมายถึง          ไม่เป็นจริงท่ีสุด 
 

3.7  การตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
        

การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษามีขั้นตอนดงัน้ี 
3.7.1 เสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ และพิจารณาแบบสอบถามโดยครอบคลุมถึง

เน้ือหา ความเหมาะสมในการใชภ้าษา ความถูกตอ้ง   
3.7.2 นาํแบบสอบถามไปทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) จากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีไดม้า

วิเคราะห์หาความน่าเช่ือถือแต่ละองคป์ระกอบดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบคั 
(Cronbachs’ Alpha Coefficient) ซ่ึงเป็นค่าใชว้ดัความน่าเช่ือถือ (Reliability) หรือความสอดคลอ้ง
กนัภายใน (Internal Consistency) ท่ีอยูบ่นฐานของการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 
(Pearson Correlation Coefficient) ระหว่างตวัแปรหรือขอ้ความทั้งหมดท่ีอยู่ในองคป์ระกอบ
เดียวกนั โดยสรุปผลดงัน้ี  
 
ตารางที ่3.1  ความสอดคลอ้งกนัของค่าสมัประสิทธ์ิสหพนัธ์เพียร์สนัระหวา่งตวัแปรหรือขอ้ความ 
                    ทั้งหมดท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบเดียวกนั 
 

ปัจจัยและตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา 
ประสิทธิผลองค์การ  
ตวัแบบมนุษยส์มัพนัธ์ 0.874 
ตวัแบบระบบเปิด (ตดั Eff 12 ออก) 0.814 
ตวัแบบเป้าหมายเชิงเหตุผล 0.871 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

 

ปัจจัยและตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา 
ตวัแบบกระบวนการภายใน 0.904 
วฒันธรรมองค์การ  
ดา้นส่วนร่วม 0.963 
ดา้นเอกภาพ 0.913 
ดา้นการปรับตวั 0.960 
ดา้นพนัธกิจ 0.967 
องค์การการเรียนรู้  
ดา้นส่งเสริมใหเ้กิดการสนทนา การซกัถาม  0.904 
ดา้นสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม  0.859 
ดา้นสร้างระบบเพ่ือเขา้ถึงและแบ่งปันการเรียนรู้   0.893 
ดา้นใหอ้าํนาจและนาํไปสู่การมีวิสยัทศัน์ร่วม  0.888 
ดา้นเช่ือมโยงและปรับตวัองคก์ารเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม  0.901 
ดา้นเตรียมกลยทุธ์ผูน้าํสาํหรับการเรียนรู้  0.904 
ดา้นส่งเสริมใหเ้กิดการสนทนา การซกัถาม  0.932 

 

3.8  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
        

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้กําหนดวิธีการด้วยการส่ง
แบบสอบถาม ออนไลน์ ควบคู่ไปกบัจดหมายช้ีแจงความสาํคญัของการตอบแบบสอบถาม ถา้หาก
ไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 2 สัปดาห์ ผูว้ิจัยจะส่งจดหมายช้ีแจงความสําคัญในการตอบ
แบบสอบถามซํ้าอีก   
 

3.9  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะวิเคราะห์ขอ้มูลแบบเชิงปริมาณจากแบบสอบถามทั้งหมด 
โดยนาํมาบนัทึกรายการคาํตอบต่าง ๆ ลงในคู่มือการลงรหสัแบบฟอร์มมาตรฐาน และทาํการบนัทึก
ขอ้มูลแบบสอบถามท่ีเป็นรหัสแลว้จึงจะนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ



  

 

121

เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยจะวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง
อนุมานดงัขั้นตอนต่อไปน้ี 

ขั้นแรกจะหาค่าเฉล่ียของตัวแปรท่ีอยู่ในปัจจัยด้านประสิทธิผลองค์การ ปัจจัยด้าน
วฒันธรรมองคก์าร และปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ของแต่ละศาลในสังกดัศาลยติุธรรม กล่าวคือ 
การแปลงหน่วยการวิเคราะห์จากระดบับุคคลมาเป็นระดบัองคก์าร  

ขั้นตอนท่ีสอง จะทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  เพื่อ
อธิบายลกัษณะของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างแลว้นาํเสนอในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้
สถิติเชิงร้อยละ (Percentage) ใชส้าํหรับอธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา ระดบัตาํแหน่งปัจจุบนั อายรุาชการ  และ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean and 
Standard Deviations) ใชส้าํหรับอธิบายความคิดเห็นของพนกังานในหน่วยงานของศาลยุติธรรม 
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารและปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์ารโดยกาํหนดเกณฑใ์นการ
แปลผล ซ่ึงผูว้ิจยัใชเ้กณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนเฉล่ีย (Class Interval) โดยใชสู้ตรอนัตรภาคชั้น
สาํหรับแบบสอบถามในแต่ละขอ้จาํกดัให้มีความผนัแปรออกเป็น 6 ช่วงกาํหนดใหค้ะแนนสูงสุด
เท่ากบั 6 และคะแนนตํ่าสุดเท่ากบั 1 โดยกาํหนดใหแ้ต่ละคะแนนมีความผนัแปรเป็นช่วง ๆ ละเท่า ๆ 
กนัสามารถกาํหนดช่วงห่างไดด้งัน้ี 
   สูตรอนัตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด- คะแนนตํ่าสุด 
      จาํนวนชั้น 
      แทนค่า     =   6-1 
                6 
        =  0.83 

คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.83 หมายถึง ไม่เป็นจริงท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 1.84-2.67 หมายถึง ไม่เป็นจริง 
คะแนนเฉล่ีย 2.68-3.50 หมายถึง ค่อนขา้งไม่เป็นจริง 
คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.33 หมายถึง ค่อนขา้งเป็นจริง 
 คะแนนเฉล่ีย 4.34-5.17 หมายถึง เป็นจริง 
คะแนนเฉล่ีย 5.17-6.00 หมายถึง เป็นจริงท่ีสุด 

 
ขั้นตอนท่ีสาม จะเป็นการประเมินตวัแบบมาตรวดั โดยมุ่งเน้นไปท่ีความเท่ียงตรงตาม

เน้ือหา ความเท่ียงตรงเชิงลู่เขา้ (Convergent Validity) และความน่าเช่ือถือทางโครงสร้าง (Composite 
Reliability) ตามทฤษฎี การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงลู่เขา้นั้ นใช้การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยืนยนั 
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(Confirmatory Factor Analysis) ของแต่ละกลุ่มขอ้ความ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาจาก
ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างแต่ละขอ้ความและตวัแปรประกอบ (Composite Variable) ว่ามี
นยัสาํคญัทางสถิติหรือไม่ ซ่ึงถา้ t   Value ของแต่ละขอ้ความมีนยัสาํคญัทางสถิติ ก็อาจสรุปไดว้่า
ขอ้ความนั้น ๆ มีความเท่ียงตรงเชิงลู่เขา้ ดงันั้น ถา้ t  Value มีค่ามากกว่า 1.96 ก็แสดงว่ามีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั α = 0.05 ซ่ึงหมายความว่าค่า Lambda () มีค่าแตกต่างจาก 0 ซ่ึงแสดงว่ามีความ
เท่ียงตรงเชิงลู่เขา้ (Holmes-Smith: 2001)  

ส่วนการทดสอบความน่าเช่ือถือทางโครงสร้าง ใชก้ารพิจารณาค่า R2 ว่ามีค่าเกิน 0.50 
หรือไม่ (ค่า R2 หมายถึง สัดส่วนของความแปรปรวนท่ีขอ้ความ (ตวัแปร) ถูกอธิบายไดด้ว้ยตวัแปร
ประกอบ) นอกจากน้ีควรพิจารณาค่า Average Variance Extracted (AVE) ประกอบดว้ย ซ่ึงการ
คาํนวณก็จะใชสู้ตรของ Fornell and Larcker (1981) โดยค่า AVE ควรมีค่าเกิน 0.50 (Diamantopoulos 
and Siguaw, 2000: 90-91) (ค่า AVE น้ีจะพิจารณาว่าค่าผดิพลาดจากการวดั (Measurement Error) 
ส่งผลต่อความแปรปรวนของตวัช้ีวดั (Variance of Indicators) มากนอ้ยเพียงไร) ถา้ค่า AVE มีค่า
นอ้ยกว่า 0.50 ก็จะแสดงว่าค่าผิดพลาดจากการวดัจะส่งผลต่อความแปรปรวนของตวัช้ีวดัมากกว่า
ตวัแปรแฝง (Latent Variable) ท่ีกาํลงัวดัอยู่ ดังนั้ น จึงก่อให้ความไม่น่าเช่ือถือข้ึนได ้
(Diamantopoulos and Siguaw, 2000: 91) ซ่ึงสามารถกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้่า ค่า AVE เป็นค่าท่ีใชว้ดั
ค่าความไม่น่าเช่ือถือทางโครงสร้างจะเหมาะกว่า โดยสูตรในการคาํนวณหาค่าความน่าเช่ือถือทาง
โครงสร้างและ Average Variance Extracted (AVE) ของ Fornell and Larcker (1981) มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

              Composite Reliable (c)   =   (i)2                
         (i)2    +     (i) 
 Average Variance Extracted (v)  =   (i2)                
         (i2)    +     (i) 
เม่ือ Lambda (i) = The Standardized Loading of Each Indicator (Observed Varialble); 

Theta (i) = The Error Variance Associated with Each Indicator (Diamantopoulos and Siguaw, 
2000: 90-91) 

   ขั้นตอนท่ีส่ี จะเป็นขั้นตอนการทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบมาตรวดัโดยรวม 
(Overall Model) ว่า มีความเหมาะสมกบัขอ้มูลเชิงประจกัษม์ากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงเป็นการพิจารณาถึง
ดชันีความเหมาะสม (Fit Indices) การศึกษาคร้ังน้ี จะเลือกใชด้ชันีความเหมาะสมโดยยดึตามเกณฑ์
ของ Daire Hooper (2008: 53-60) ดงัต่อไปน้ี 2  (p Value) 2 /df, RMSEA(CI), CFI, NNFI (or 
TLI) และ SRMR รวม 6 ดชันี โดยจะใชเ้กณฑใ์นการพิจารณาว่าตวัแบบโดยรวมมีความเหมาะสม
และมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษม์ากนอ้ยเพียงใดตามเกณฑท่ี์ไดแ้สดงไว ้ในตารางท่ี 3.2  
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 โดยเกณฑท่ี์ใชต้ดัสินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของตวัแบบ (Model Fit) ใน
การศึกษาคร้ังน้ีจะมีเกณฑ์ดงัน้ี คือ จะให้ความสําคญักบัดชันีความเหมาะสมอย่างแทจ้ริง (Exact 
Fit) คือ ค่าดชันี 2  /df กบั ดชันีความเหมาะสมแบบประมาณการ (Approximate Fit) คือ ค่าดชันี 
RMSEA(CI) ก่อน กล่าวคือ ถา้ทั้งสองดชันีผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าตามค่าท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 3.1 ก็จะถือ
วา่ตวัแบบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีจดัเก็บได ้ในกรณีท่ีดชันีความเหมาะสมอยา่งแทจ้ริง (Exact 
Fit) ส่วนค่าดชันีอ่ืน ๆ จะใชเ้ป็นเกณฑพ์ิจารณาเสริมเพิ่มเติมวา่ตวัแบบใดมีความเหมาะสมมากนอ้ย
กวา่กนั 

 
  ตารางที ่3.2  แสดงดชันีความเหมาะสมและเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาความเหมาะสมของตวัแบบ 
 

ดชันี ความเหมาะสมระดบัด ี
(Good Fit) 

ความเหมาะสมระดบัยอมรับได้ 
(Acceptable Fit) 

2   0  2   2df 2df   2   3df 
P value .05  p  1.00 .01  p  .05 
2  / df 0  2  / df   2 0  2  / df   2 
RMSEA 0  RMSEA  .05 0  RMSEA  .08 
Confidence 
Interval (CI) 

เขา้ใกล ้RMSEA, ขอบซา้ยของ CI 
= .00 

เขา้ใกล ้RMSEA 

SRMR 0  SRMR  .05 0  SRMR  .10 
CFI .97  CFI  1.00 .95  CFI  .97 
GFI .95  CFI  1.00 .90  CFI  .95 
NNFI .97  NNFI  1.001 .95  NNFI  .972 

 
หมายเหตุ:   1ค่า NNFI บางคร้ังอาจมีค่าเลยช่วง 0-1 ได ้

       2ค่า NNFI และ CFI ท่ี .97 เป็นเกณฑมี์ความเหมาะสมในระดบัดี 
          มากกวา่ท่ี .95 ท่ีมีการใชก้นับ่อยคร้ัง 
       (ดชันีท่ีใชร้ายงาน Fit Indices เป็นไปตามขอ้เสนอแนะของ Hooper, Coughlan    
         and Mullen (2008: 56) ส่วนเกณฑท่ี์ใชใ้นการพจิารณาความเหมาะสมตวัแบบ  
         เป็นไปตามขอ้เสนอแนะของ Schermelleh-Engel and Moosbrugger (2003: 52) 
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อยา่งไรก็ตาม ในการใชด้ชันีความเหมาะสม (Fit Index) ก็มีขอ้ควรระมดัระวงัดว้ยเช่นกนั 
กล่าวคือ 1) ค่าดชันีความเหมาะสมไม่ไดรั้บรองว่าตวัแบบท่ีเหมาะสมนั้นจะมีคุณประโยชน์หรือไม่
อยา่งไร 2) ค่าดชันีท่ีแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของตวัแบบมิไดพ้ิสูจน์ว่าตวัแบบนั้นดีหรือไม่
อย่างไร เพียงแต่บอกว่าตวัแบบนั้น ๆ มีความสอดคลอ้งกับขอ้มูลท่ีจดัเก็บได้มากน้อยเพียงใด
เท่านั้น ซ่ึงในความเป็นจริงอาจจะมีตวัแบบท่ีสอดคลอ้งดีกว่าก็ได ้3) ค่าดชันีความเหมาะสมนั้นมี
หลายเกณฑ์ ดงันั้น การใชเ้กณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงจึงข้ึนอยู่กบัแนวคิดของผูท่ี้ทาํการศึกษาซ่ึงอาจจะ
แตกต่างกนัก็ได ้4) ในกรณีท่ีค่าดชันีใหผ้ลลพัธ์ขดัแยง้กนั ก็จะก่อใหเ้กิดความสับสนในการตีความ
ได้ และ 5) ค่าดัชนีความเหมาะสม ควรนํามาใช้เพียงเป็นเกณฑ์เบ้ืองตน้ในการตดัสินใจความ
เหมาะสมของตวัแบบว่ามีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ดัเก็บมาเท่านั้น แต่ไม่ควรเป็นเกณฑท่ี์ใช้
ในการตดัสินใจว่าตวัแบบนั้นสอดคลอ้งหรือแตกต่างจากตวัแบบทางทฤษฎีหรือไม่อย่างไร ทั้งน้ี
เน่ืองจากค่าดชันีความเหมาะสมเป็นเพียงค่าทางสถิติท่ีคาํนวณมาจากขอ้มูลท่ีไดจ้ดัเกบ็มาเท่านั้น ซ่ึง
ถือวา่เป็นขอ้ควรระวงัท่ีสาํคญัท่ีสุด (Diamantopoulos and Siguaw, 2000: 82) 

ขั้นตอนท่ีห้า จะเป็นการวิเคราะห์แนวคิดแต่ละแนวคิดโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา เพื่อแสดง
ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐานค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด แสดงระดบัและอนัดบัตามค่าเฉล่ียของแต่ละ
องคป์ระกอบของแต่ละแนวคิด  โดยเร่ิมดว้ยการหาค่าเฉล่ียสูงสุดและตํ่าสุดของแต่ละแนวคิด แลว้
แบ่งช่วงระยะห่างระหวา่งค่าเฉล่ียตํ่าสุดและค่าเฉล่ียสูงสุดออกเป็น 3 ช่วง เพื่อแสดง ระดบัค่อนขา้ง
ตํ่า ปานกลาง และสูง ของตวัแปรรายดา้นของแต่ละแนวคิด ดงัน้ี  

เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินระดบัประสิทธิผลรายดา้น ซ่ึงมีจาํนวนตวัแปรรายดา้นจาํนวน
ทั้งส้ิน 24 ตวัแปร พบว่า มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 6.000 ทุกตวัแปร และ ค่าเฉล่ียตํ่าสุด เท่ากบั 1.000 
ของขอ้ความ EFF1  การทาํงานของศาลจะมุ่งเน้นไปท่ีคุณภาพของผลงาน จากนั้นทาํการหาค่า
ระยะห่างแต่ละช่วง จาํนวน 3 ช่วง   

                                                  6.000 – 1.000 = 0.1666                                                                   
                                                              3                                         
                      ดงันั้น ช่วงของค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่น 

ระดบัตํ่า               คือ   ช่วงระหวา่ง 1.000 - 2.666  
ระดบัปานกลาง   คือ   ช่วงระหวา่ง 2.667 - 4.333 
ระดบัสูง      คือ   ช่วงระหวา่ง 4.334 ข้ึนไป 

  
เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินระดบัปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารรายดา้น ซ่ึงมีจาํนวนตวัแปร

รายดา้นจาํนวนทั้งส้ิน 62 ตวัแปร พบว่า มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 6.000 ทุกตวัแปร และ ค่าเฉล่ีย
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ตํ่าสุด เท่ากบั 2.000 หลายตวัแปร เช่นขอ้ความ OC28 ภายในศาลไดก้าํหนดขอ้ตกลงร่วมใน
แนวทางปฏิบติัอยา่งชดัเจนว่าส่ิงใดควรพึงกระทาํและส่ิงใดไม่ควรพึงกระทาํ จากนั้นทาํการหาค่า
ระยะห่างแต่ละช่วง จาํนวน 3 ช่วง   

                                                   6.000 – 2.000 = 1.333                                                                   
                                                            3                                         
                                   ดงันั้น ช่วงของค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่น 
                                         ระดบัตํ่า         คือ   ช่วงระหวา่ง 2.000 – 3.333 
                ระดบัปานกลาง       คือ   ช่วงระหวา่ง 3.334 – 4.667 
                ระดบัสูง                   คือ    ช่วงระหวา่ง 4.668 ข้ึนไป 
เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินระดบัปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้รายดา้น ซ่ึงมีจาํนวนตวัแปร

รายดา้นจาํนวนทั้งส้ิน 43 ตวัแปร พบว่า มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 6.000 ทุกตวัแปร และ ค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุด เท่ากบั 2.000 หลายตวัแปร เช่น LO 15ในศาลของท่าน กลุ่ม/ฝ่าย/สายงานปฏิบติัต่อบุคลากร
ของตน อย่างเท่าเทียมกนั โดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างของลาํดบัชั้น วฒันธรรมหรือดา้นอ่ืนๆ 
จากนั้นทาํการหาค่าระยะห่างแต่ละช่วง จาํนวน 3 ช่วง 

   

                                                   6.000 – 1.000 = 1.666 
                                                             3                                         
                                   ดงันั้น ช่วงของค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่น 
                                           ระดบัตํ่า                   คือ   ช่วงระหวา่ง 1.000 – 1.666 
                ระดบัปานกลาง       คือ   ช่วงระหวา่ง 1.667 – 2.667 
                ระดบัสูง                   คือ    ช่วงระหวา่ง 2.668 ข้ึนไป 
 
ขั้นตอนท่ีหก จะเป็นขั้นตอนตรวจสอบความเท่ียงตรงทางโครงสร้างในประเด็นท่ีว่าดว้ย

ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างภายใตแ้นวคิดแต่ละแนวคิด เป็นการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 นั่นเอง 
แนวทางในการวิเคราะห์ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนัและทาํการตรวจสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัท่ีอยูภ่ายใตแ้นวคิดนั้นว่ามีความเท่ียงตรงตามทฤษฎีหรือไม่อยา่งไร ซ่ึงถา้เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้กแ็สดงวา่มีความเท่ียงตรงทางโครงสร้างในระดบัหน่ึง 

ขั้นตอนท่ีเจ็ด จะเป็นการทดสอบตวัแบบสมการโครงสร้างท่ีสร้างข้ึนตามทฤษฎีดว้ยตวั
แปรประกอบโดยการวิเคราะห์ตามสมมติฐาน เป็นการทดสอบทฤษฎีดว้ยการพิสูจน์สมมติฐานท่ีได้
ตั้งตามกรอบแนวคิดต่าง ๆ ท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษานัน่เอง เม่ือทราบว่าสมมติฐานไดรั้บการยอมรับ
หรือปฏิเสธ กถื็อวา่เป็นส้ินสุดกระบวนการในการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนั (Byrne, 1998 : 125)  
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สาํหรับการตีความ ความเขม้แขง็ (Strength) ของค่าอิทธิพล ( Effect) ระหว่างตวัแปรใน
การศึกษาคร้ังน้ี ไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิดของ Cohen (1988) ท่ีว่า ในตระกลู R (R Family) สามารถ
ตีความความเขม้แขง็ของค่าอิทธิพล (Leech, Barrett and Morgan, 2005: 56; พงษเ์ทพ จนัทสุวรรณ, 
2554: 227) ตีความและใชช่้วงค่าอิทธิพลในการตีความ ดงัน้ี 

                R = .70+              (R2 = .49+)      หมายความวา่  มีอิทธิพลสูงมาก  
                R = .51 - .69        (R2 = .26-.48)  หมายความวา่  มีอิทธิพลสูง  
                R = .36 - 50         (R2 = .13-.25)  หมายความวา่  มีอิทธิพลปานกลาง         
                R = .10 - .35        (R2 = .01-.12)  หมายความวา่  มีอิทธิพลค่อนขา้งตํ่า  
 



 
บทที ่4 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
เน้ือหาในบทน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป โดยเป็น

การนาํเสนอผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลและหน่วยงาน การทดสอบตวั
แบบมาตรวดั แสดงรับดบัของตวัแบบมาตรวดั รวมถึงผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบของตวัแบบ
ตามทฤษฎี และการทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวต้ามทฤษฎี ตลอดจนพิจารณาลกัษณะความสัมพนัธ์
และอิทธิพลระหว่างองค์ประกอบของปัจจยัต่าง ๆ  พร้อมทั้งพิจารณาถึงความสามารถในการ
อธิบายและทาํนายประสิทธิผลองคก์ารดา้นปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร และปัจจยัดา้นองคก์าร
การเรียนรู้ท่ีมีตวัแบบเหมือนตวัแบบจาํลองตามทฤษฎี  

 

4.1  ข้อมูลทัว่ไป 
 

4.1.1  ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคล 
จากขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล เม่ือพิจารณาในดา้นเพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 39.64 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60.36 จากผูร้ะบุคาํตอบทั้งส้ินจาํนวน 
845 คน  

ในดา้นอาย ุพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามอายนุอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.71 
อายรุะหว่าง 31–35 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.73  อายรุะหว่าง 36–40  ปี คิดเป็นร้อยละ 6.75 อายรุะหว่าง 
41–45  ปี คิดเป็นร้อยละ 17.16 อายรุะหว่าง 46–50  ปี คิดเป็นร้อยละ 29.11 อายรุะหว่าง 51–55  ปี 
คิดเป็นร้อยละ 29.00 อายรุะหว่าง 56–60  ปี คิดเป็นร้อยละ 11.36 อายเุท่ากบัหรือมากกว่า 61 ปี    
คิดเป็นร้อยละ 1.18 จากผูร้ะบุคาํตอบทั้งส้ินจาํนวน 845 คน  

ในดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดมีระดบัการศึกษาอยู่ใน
ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท โดยระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.72 และระดบัปริญญาโท 
คิดเป็นร้อยละ 34.80 ซ่ึงรวมทั้งสองระดบัการศึกษาดงักล่าว คิดเป็นร้อยละ 97.52 ส่วนท่ีเหลือมี
ระดบัการศึกษาในระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 2.25 และในระดบัปริญญาเอก  คิดเป็น
ร้อยละ 0.23 จากผูร้ะบุคาํตอบทั้งส้ินจาํนวน 845 คน 
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ในดา้นตาํแหน่งงาน พบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการกระจายตวัใกลเ้คียงกนั 
กล่าวคือ ตาํแหน่งขา้ราชการศาลยุติธรรม คิดเป็นร้อยละ23.55 ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการประจาํศาลฯ 
คิดเป็นร้อยละ 21.90 ตาํแหน่งผูพ้ิพากษา คิดเป็นร้อยละ 19.05 ตาํแหน่งรองผูบ้ริหารศาล คิดเป็น
ร้อยละ 14.32 ตาํแหน่งผูบ้ริหารศาล คิดเป็นร้อยละ 20.35 ส่วนท่ีเหลือเป็นตาํแหน่งอ่ืน ๆ (ผูพ้ิพากษา/
เจา้หนา้ท่ี เช่น เลขานุการศาล) คิดเป็นร้อยละ 0.83 จากผูร้ะบุคาํตอบทั้งส้ินจาํนวน 845 คน  

ในด้านระยะเวลาการทาํงานในศาลยุติธรรมทั้ งส้ิน พบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามมี
ระยะเวลาการทาํงานในศาลยุติธรรมทั้งส้ินน้อยกว่าหรือเท่ากบั 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.95 มี
ระยะเวลาการทาํงานในศาลยติุธรรมทั้งส้ินระหว่าง 11–20  ปี คิดเป็นร้อยละ 46.27 มีระยะเวลาการ
ทาํงานในศาลยติุธรรมทั้งส้ินระหว่าง 21–30  ปี คิดเป็นร้อยละ 24.85 มีระยะเวลาการทาํงานในศาล
ยติุธรรมทั้งส้ินระหวา่ง 31–40 ปี คิดเป็นร้อยละ16.69  จากผูร้ะบุคาํตอบทั้งส้ิน โดยผูไ้ม่ระบุคาํตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 0.24 

ในด้านระยะเวลาท่ีทาํงานในศาลปัจจุบนั พบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาการทาํงานในศาลปัจจุบนันอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 84.38 ส่วนท่ีเหลือมี
ระยะเวลาการทาํงานในศาลปัจจุบนัระหว่าง 6 –10 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.33 มีระยะเวลาการทาํงานใน
ศาลปัจจุบนัระหว่าง 11–15  ปี คิดเป็นร้อยละ 2.48 มีระยะเวลาการทาํงานในศาลปัจจุบนัระหว่าง 
16–20  ปี คิดเป็นร้อยละ 4.73 มีระยะเวลาการทาํงานในศาลปัจจุบนัระหว่าง 21–25  ปี คิดเป็นร้อยละ 
0.95 มีระยะเวลาการทาํงานในศาลปัจจุบนัระหว่าง 26–30  ปี คิดเป็นร้อยละ 1.18 มีระยะเวลาการ
ทาํงานในศาลปัจจุบนัตั้งแต่ 31 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 0.83 จากผูร้ะบุคาํตอบทั้งส้ินจาํนวน 844 คน 
โดยผูไ้ม่ระบุคาํตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.12 

ในดา้นระยะเวลาทาํงานร่วมกบัผูบ้ริหารสูงสุดคนปัจจุบนั พบวา่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการทาํงานร่วมกบัผูบ้ริหารสูงสุดคนปัจจุบนัประมาณ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 88.29 
ส่วนท่ีเหลือ พบวา่ มีระยะเวลาการทาํงานร่วมกบัผูบ้ริหารสูงสุดคนปัจจุบนัประมาณ 2 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 11.24 โดยมีผูไ้ม่ระบุคาํตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.47 ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1  แสดงขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
 

    ตัวแปร                          จํานวน (N=845) ร้อยละ 

เพศ   
หญิง 335 39.64 
ชาย 510 60.36 

รวม 845 100.00 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

  

    ตัวแปร                          จํานวน (N=845) ร้อยละ 

อายุ (ปี)   
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 6 0.71 

31-35 40 4.73 
36-40 57 6.75 
41-45 145 17.16 
46-50 246 29.11 
51-55 245 29.00 
56-60 96 11.36 
เท่ากบัหรือมากกวา่ 61 ปี 10 1.18 

รวม  845 100.00 
ระดับการศึกษา   

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 19 2.25 

ปริญญาตรี 530 62.75 

ปริญญาโท 294 34.80 

ปริญญาเอก 2 0.23 

รวม 845 100.00 

ตําแหน่งงาน   

ขา้ราชการศาลยติุธรรม 199 23.5 

ผูอ้าํนวยการประจาํศาล 185 21.90 

ผูพ้ิพากษา 161 19.05 

รองผูบ้ริหารศาล 121 14.32 

ผูบ้ริหารศาล 172 20.35 

อ่ืนๆ เช่น เลขานุการศาล 7 0.83 

รวม 845 100.00 

ระยะเวลาการทํางานในศาลยุติธรรมทั้งส้ิน (ปี) 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 ปี 101 11.95 

11-20 391 46.27 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

  

    ตัวแปร                          จํานวน (N=845) ร้อยละ 
21-30 210 24.85 
31-40 141 16.69 

ไม่ตอบ 2 0.24 

รวม 845 100.00 

ระยะเวลาทีท่าํงานในศาลยุตธิรรมปัจจุบัน (ปี) 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี 713 84.38 
6-10 45 5.33 
11-15 21 2.48 
16-20 40 4.73 
21-25 8 0.95 
26-30 10 1.18 
เท่ากบัหรือมากกวา่ 31 ปี 7 0.83 
ไม่ตอบ 1 0.12 

รวม 845 100.00 
ระยะเวลาร่วมงานกบัผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน (ปี) 

1 746 88.29 
2 95 11.24 
ไม่ตอบ 4 0.47 

รวม 845 100.00 
 

 4.1.2  ข้อมูลหน่วยงาน                       
จากขอ้มูลพื้นฐานของหน่วยงาน เม่ือพิจารณาในดา้นจาํนวนบุคลากรในศาลรวมทั้งส้ิน 

พบว่า ศาลส่วนใหญ่มีจาํนวนบุคลากรนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 100 คน  คิดเป็นร้อยละ 87.56 ส่วนท่ี
เหลือ พบวา่ มีศาลท่ีมีจาํนวนบุคลากรระหว่าง 101-200 คน   คิดเป็นร้อยละ 10.60 มีศาลท่ีมีจาํนวน
บุคลากรระหว่าง 201-300 คน   คิดเป็นร้อยละ 0.46 มีศาลท่ีมีจาํนวนบุคลากรระหว่าง 301- 400 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.46 มีศาลท่ีมีจาํนวนบุคลากรเกินกว่า 400 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.92 จากศาลท่ีระบุ
คาํตอบทั้งส้ิน จาํนวน 217 ศาล  
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ในดา้นอายุของผูบ้ริหารสูงสุด พบว่า ผูบ้ริหารสูงสุดของศาลส่วนใหญ่   คิดเป็นร้อยละ
55.76 มีอายรุะหว่าง 41–50 ปี ส่วนท่ีเหลือ พบว่า มีอายรุะหว่าง 51–60  ปี   คิดเป็นร้อยละ 38.25  มี
อายเุท่ากบัหรือสูงกว่า 61 ปี   คิดเป็นร้อยละ 0.92 จากศาลท่ีระบุคาํตอบทั้งส้ิน   โดยศาลท่ีไม่ระบุ
คาํตอบ มีจาํนวน 11 ศาล คิดเป็นร้อยละ 5.07 

ในดา้นเพศของผูบ้ริหารสูงสุด พบว่า ผูบ้ริหารสูงสุดของศาลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย   คิด
เป็นร้อยละ82.49 ส่วนผูบ้ริหารสูงสุดของศาลท่ีเป็นเพศหญิง   คิดเป็นร้อยละ 17.05 จากศาลท่ีระบุ
คาํตอบทั้งส้ิน จาํนวน 216 ศาล โดยศาลท่ีไม่ระบุคาํตอบ  คิดเป็นร้อยละ 0.46 

ในดา้นระดบัชั้นของศาล พบว่า กลุ่มศาลท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นศาลชั้นตน้ 
โดยมี  คิดเป็นร้อยละ 94.93 ส่วนท่ีเหลือเป็นศาลชั้นอุทธรณ์   คิดเป็นร้อยละ 4.61 ศาลฎีกา   คิดเป็น
ร้อยละ 0.46 จากศาลท่ีระบุคาํตอบทั้งส้ิน จาํนวน 217 ศาล  

ในดา้นสถานท่ีตั้งของศาล พบว่า กลุ่มศาลท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นศาลท่ีตั้งอยู่
ในต่างจงัหวดั  คิดเป็นร้อยละ 82.95 ส่วนท่ีเหลือเป็นเป็นศาลท่ีตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล (นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร) คิดเป็นร้อยละ 5.07 และศาลท่ีตั้ งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร   คิดเป็นร้อยละ11.52 จากศาลท่ีระบุคาํตอบทั้งส้ิน จาํนวน 216 ศาล โดยศาลท่ีไม่
ระบุคาํตอบ คิดเป็นร้อยละ0.46  ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.2 

 
ตารางที ่4.2  แสดงขอ้มูลหน่วยงาน (ศาล) พื้นฐาน 
 

    ตัวแปร                                                        จํานวน (N=217) ร้อยละ 

จํานวนบุคลากรทั้งส้ิน (คน)   
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100  190 87.56 
101-200 23 10.60 
201-300 1 0.46 
301-400 1 0.46 
401 คนข้ึนไป 2 0.92 

รวม 217 100.00 
อายุของผู้บริหารสูงสุด (ปี)   

41-50 121 55.76 
51-60 83 38.25 
เท่ากบัหรือมากกวา่ 61  2 0.92 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

  

    ตัวแปร                                                        จํานวน (N=217) ร้อยละ 
ไม่ตอบ 11 5.07 

รวม 217 100.00 
ระดับช้ันของศาล   

ศาลชั้นตน้ 206 94.93 
ศาลอุธรณ์ 10 4.61 
ศาลฎีกา 1 0.46 

รวม 217 100.00 
สถานทีต่ั้งของศาล   

ต่างจงัหวดั 180 82.95 
ปริมณฑล(นนทบุรี,สมุทรปราการ) 11 5.07 
กรุงเทพมหานคร 25 11.52 
ไม่ตอบ 1 0.46 

รวม 217 100.00 
 

สาํหรับจาํนวนแบบสอบถามท่ีส่งกลบัมานั้น พบวา่ โดยส่วนใหญ่แลว้ มีศาลส่งแบบสอบถาม
กลบัมาเกินกว่าหรือเท่ากบั 3 ฉบบั กล่าวคือ ศาลท่ีส่งแบบสอบถามกลบัมา 3 ฉบบั   คิดเป็นร้อยละ 
22.12 ศาลท่ีส่งแบบสอบถามกลบัมา 4 ฉบบั   คิดเป็นร้อยละ 24.43 และศาลท่ีส่งแบบสอบถาม
กลบัมา 5 ฉบบั มี  คิดเป็นร้อยละ 41.47 ส่วนท่ีเหลือเป็นศาลท่ีส่งแบบสอบถามกลบัมา 2 ฉบบั   คิด
เป็นร้อยละ 5.99 และศาลท่ีส่งแบบสอบถามกลบัมา 1 ฉบบั   คิดเป็นร้อยละ 5.99 จากศาลท่ีส่ง
แบบสอบถามกลบัทั้งส้ิน จาํนวน 217 ศาล ดงัปรากฏตามตารางท่ี 4.3 

 
ตารางที ่4.3  จาํนวนแบบสอบถามท่ีตอบกลบั 
 

จํานวนแบบสอบถามทีต่อบกลบั จํานวนศาล (N=217) ร้อยละ 
1 13 5.99 
2 13 5.99 
3 48 22.12 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

  

จํานวนแบบสอบถามทีต่อบกลบั จํานวนศาล (N=217) ร้อยละ 
4 53 24.43 
5 90 41.47 

รวม 217 100.00 
 

4.2  การทดสอบตวัแบบมาตรวดั 
 

4.2.1  การทดสอบความน่าเช่ือถือของตัวแบบมาตรวดั 
ในการประเมินตวัแบบมาตรวดัน้ี จะเป็นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง ซ่ึง

ประกอบดว้ยประเด็นความเท่ียงตรงเชิงลู่เขา้ (Convergent Validity) และความน่าเช่ือถือทาง
โครงสร้าง (Composite Reliability) Rho c (c) ดงัน้ี 

4.2.1.1  ความน่าเช่ือถือของตวัแบบมาตรวดัประสิทธิผลองคก์าร 
จากค่าสถิติตามตารางท่ี 4.4 จะเห็นว่า ประสิทธิผลองคก์ารมีความเท่ียงตรงเชิงลู่

เข้า กล่าวคือ องค์ประกอบของประสิทธิผลองค์การด้านมนุษย์สัมพนัธ์ ด้านระบบเปิด ด้าน
เป้าหมายเชิงเหตุผล และดา้นกระบวนการภายใน  มีค่า ij เท่ากบั 0.743, 0.736, 0.699 และ 0.840 
และมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงหมายความว่าค่า ij มีความแตกต่างจาก 0 และนอกจากน้ี 
ค่า R2  ขององค์ประกอบของประสิทธิผลองค์การด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านระบบเปิด ด้าน
กระบวนการภายใน และดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล มีค่าเท่ากบั  0.552, 0.542, 0.705, และ 0.489 
ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า สัดส่วนของความแปรปรวนของแต่ละองคป์ระกอบท่ีถูกอธิบายดว้ย 
ประสิทธิผลองคก์ารอยูใ่นระดบัสูงจึงสรุปไดว้่าประสิทธิผลองคก์ารมีความเท่ียงตรงเชิงลู่เขา้โดยมี
ค่าความน่าเช่ือถือทางโครงสร้างเท่ากบั 0.8418 
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ตารางที ่4.4  แสดงค่าสถิติท่ีสาํคญัของประสิทธิผลองคก์าร 
 

 Variables Lambda 

(ij) 

Theta 

(ij) 
R2 Rho v 

(v) 

Rho c 

(c) 
ประสิทธิผลองคก์ารดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (EFF_HU) 0.743** 0.448 0.552 0.5720 0.8418 

ประสิทธิผลองคก์ารดา้นระบบเปิด (EFF_OP) 0.736** 0.458 0.542   

ประสิทธิผลองคก์ารดา้นเหตุผลเชิงเป้าหมาย 

(EFF_RA ) 

0.699** 

 

0.511 

 

0.489 

 

  

ประสิทธิผลองคก์ารดา้น (EFF_IN) 0.840** 0.295 0.705   

  
หมายเหตุ:  Lambda () และ Theta () คือ ค่า Completely Standardized Solution 

         ** คือ ค่าของแต่ละ ij (t values) โดย t values ≥ 1.96  

 มีนยัสาํคญัทางสถิติในระดบั = 0.01 (p < 0.01)                                  
         

 4.2.1.2  ความน่าเช่ือถือของตวัแบบมาตรวดัปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร 
จากค่าสถิติตามตารางท่ี 4.5 จะเห็นว่าปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (OC) นั้น มี

ความเท่ียงตรงเชิงลู่เขา้ กล่าวคือ มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงหมายความว่า ค่า ij มีค่า
แตกต่างจาก 0 แสดงว่า ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (OC) มีความเท่ียงตรงเชิงลู่เขา้   และเม่ือ
พิจารณาค่า AVE    Rho v ( v) พบว่ามีค่าเท่ากบั 0.8148 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.50 ทาํใหเ้ห็นไดว้่าค่า
ผิดพลาดจากการวดัจะส่งผลต่อความแปรปรวนของตวัช้ีวดันอ้ยกว่าตวัแปรแฝงท่ีกาํลงัวดัอยู ่ซ่ึงก็
คือตวัแปรปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (OC) นัน่เอง แสดงวา่ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (OC) มี
ความน่าเช่ือถือทางโครงสร้าง Rho c (c)  ดังนั้ น จึงสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
องคก์าร (OC) มีทั้งความเท่ียงตรงเชิงลู่เขา้และความน่าเช่ือถือทางโครงสร้าง Rho c (c) โดยมีค่า
ความน่าเช่ือถือทางโครงสร้างเท่ากบั 0.9462   
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ตารางที ่4.5  แสดงค่าสถิติท่ีสาํคญัของปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร 
 

Variables Lambda 

(ij) 

Theta  

(ij) 
R2 Rho_v  

(v) 

Rho c 

(c) 

วฒันธรรมองคก์ารดา้นการมีส่วนร่วม  (IC) 0.891** 0.207 0.793 0.8148 0.9462 

วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (CC) 0.884** 0.219 0.781   

วฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั (AC) 0.925** 0.144 0.856   

วฒันธรรมองคก์ารดา้นพนัธกิจ (MC) 0.910** 0.171 0.829   

 
หมายเหตุ:  Lambda () และ Theta () คือ ค่า Completely Standardized Solution           
                    ** คือ ค่าของแต่ละ ij (t values) โดย t values ≥ 1.96  

                         มีนยัสาํคญัทางสถิติในระดบั  = 0.01 (p < 0.01)  
  

4.2.1.3  ความน่าเช่ือถือของตวัแบบมาตรวดัปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ 
จากการศึกษาพบว่าปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ (LO) นั้นมีความเท่ียงตรงเชิงลู่เขา้ 

กล่าวคือ ค่า t values มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั α = 0.05 ซ่ึงหมายความว่า ค่า ij มีค่าแตกต่าง
จาก 0 ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้มีความเท่ียงตรงเชิงลู่เขา้ และเม่ือ
พิจารณาค่า AVE Rho v (v) พบว่ามีค่าเท่ากบั 0.7791 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงใหเ้ห็นว่าค่า
ผดิพลาดจากการวดัจะส่งผลต่อความแปรปรวนของตวัช้ีวดันอ้ยกว่าตวัแปรแฝงท่ีกาํลงัวดัอยู ่ซ่ึงก็
คือตวัแปรปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้  

ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ จะมีทั้งความเท่ียงตรงเชิงลู่
เขา้และความน่าเช่ือถือทางโครงสร้าง (Rho c: c) โดยมีค่าความน่าเช่ือถือทางโครงสร้างเท่ากบั 
0.9610 ดงัตารางท่ี 4.6 

 
ตารางที ่4.6  แสดงค่าสถิติท่ีสาํคญัของปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ 
 
ข้อความ Lambda 

(ij) 

Theta 

(ij) 
R2 Rho_v 

(v) 

Rho c 

(c) 
LO_CL 0.895 0.198 0.802 0.7791 0.9610 
LO_ID 0.882 0.222 0.778   
LO_TL 0.888 0.211 0.789   



136 

ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
    

  

ข้อความ Lambda 

(ij) 

Theta 

(ij) 
R2 Rho_v 

(v) 

Rho c 

(c) 
LO_ES 0.904 0.183 0.817   
LO_EM 0.893 0.203 0.797   
LO_SC 0.887 0.213 0.787   
LO_SL 0.827 0.316 0.684   

   
หมายเหตุ:  Lambda () และ Theta () คือ ค่า Completely Standardized Solution 
                    ** คือ ค่าของแต่ละ ij (t values) โดย t values ≥ 2.576 มีนยัสาํคญัทางสถิติในระดบั  
                         = 0.01 (p < 0.01)  

                           
4.2.2  การทดสอบความเหมาะสม สอดคล้องของตัวแบบมาตรวดั 
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบมาตรวัดก็เพื่อตอบคาํถามใน

การศึกษาขอ้ท่ี 1 และวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ขอ้ท่ี 1 ท่ีว่า ตวัแบบมาตรวดัท่ีมีความสอดคลอ้ง 
กลมกลืนกบัขอ้มูลท่ีจดัเก็บไดข้องปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร ปัจจยัดา้นวฒันธรรมการเรียนรู้ 
และปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ เม่ือนาํมาศึกษาในบริบทของศาลยุติธรรมแลว้จะมีลกัษณะเป็น
อยา่งไรซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.2.2.1  ความเหมาะสมของตวัแบบมาตรวดัประสิทธิผลองคก์าร 
การศึกษาคร้ังน้ีใชต้วัแบบมาตรวดัประสิทธิผลองคก์ารของ Quinn and Rohrbaugh 

(1983) เป็นแนวคิดในการศึกษา ซ่ึงจาํแนกเกณฑท่ี์ใชว้ดัประสิทธิผลเป็น 4 ตวัแบบ คือ 1) ตวัแบบ
มนุษยส์ัมพนัธ์ (EFF_HU) 2) ตวัแบบระบบเปิด (EFF_0P) 3) ตวัแบบเป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_IN) 
และ 4) ตวัแบบกระบวนการภายใน  (EFF_RA)  

เม่ือพิจารณาภาพท่ี 4.1 และตารางท่ี 4.7 ซ่ึงแสดงถึงค่าดชันีความเหมาะสมของตวั
แบบมาตรวดัประสิทธิผลองคก์าร ในช่อง Hypothesized Model เม่ือพิจารณาแลว้ พบว่า SRMR มีค่า
เท่ากบั 0.038 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.000 และนอ้ยกว่า 0.050 ส่วนค่าดชันี CFI มีค่าเท่ากบั 0.967 ซ่ึงมีค่า
มากกว่า 0.970 และนอ้ยกว่า 1.000 ค่าดชันี χ2/df มีค่ามากกว่า 2.00 กล่าวคือ มีค่าเท่ากบั 7.974 ค่า
ดชันี RMSEA  มีค่าเท่ากบั 0.184  ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.080 โดยค่า 90% CI on RMSEA  มีค่าเท่ากบั 0.109-

0.270 ซ่ึงเขา้ใกลค่้าดชันี RMSEA  และค่าดชันี NNFI (TFI) ค่าเท่ากบั 0.900 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.950 
ดงันั้น จึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในเบ้ืองตน้ไดว้่า แมต้วัแบบมาตรวดัประสิทธิผลองคก์ารมี
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ความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์จดัเก็บไดภ้ายใตบ้ริบทท่ีกาํลงัศึกษา 
อยา่งสมเหตุสมผล (Reasonable Fit) แต่ก็ยงัขาดความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษท่ี์จดัเก็บไดภ้ายใตบ้ริบทท่ีกาํลงัศึกษาอย่างแทจ้ริง (Exact Fit) ในระดบัดี (Good Fit) 
ดงันั้น จึงมีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุงตวัแบบมาตรวดัประสิทธิผลองคก์ารเพ่ือคน้หาตวัแบบท่ีความ
เหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์จดัเกบ็ไดใ้หม้ากยิง่ข้ึนต่อไป  

ส่วนภาพท่ี 4.2 และตารางท่ี 4.7 ซ่ึงแสดงถึงค่าดชันีความเหมาะสมของตวัแบบ
มาตรวดัประสิทธิผลองคก์ารท่ีผา่นการปรับปรุง ในช่อง Modified Model เม่ือพิจารณาแลว้ พบว่า 
ค่า p Value ของ χ2ค่าเท่ากบั 0.181 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ตวัแบบมาตรวดัท่ีผา่นการ
ปรับปรุงมีความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์จดัเก็บไดภ้ายใตบ้ริบทท่ี
กาํลงัศึกษาอยา่งแทจ้ริง (Exact Fit) ค่าดชันี χ2/df  มีค่าเท่ากบั 1.788 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 2.00 แสดงว่า 
ตวัแบบมาตรวดัท่ีผา่นการปรับปรุงมีความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งในระดบัดี (Good Fit) 
ค่าดชันี RMSEA มีค่าเท่ากบั 0.060  ค่า 90%CI มีค่าเท่ากบั 0.000-0.203 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้RMSEA  ค่า
ดชันี SRMR มีค่าเท่ากบั 0.012  ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  แสดงว่า ตวัแบบมาตรวดัท่ีผา่นการปรับปรุง
มีความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งเป็นอยา่งดี รวมทั้งขอ้มูลเชิงประจกัษมี์ความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัตวัแบบมาตรวดัประสิทธิผลองคก์ารท่ีผา่นการปรับปรุง และค่าดชันี CFI มีค่าเท่ากบั 
0.998  ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.970 และนอ้ยกว่า 1.000  ค่าดชันี NNFI (TFI) มีค่าเท่ากบั 0.989 ซ่ึงมีค่า
มากกว่า 0.970 และนอ้ยกว่า 1.000 แสดงว่า ตวัแบบมาตรวดัท่ีผา่นการปรับปรุงมีความเหมาะสม
และมีความสอดคลอ้งอย่างสมเหตุสมผล (Reasonable Fit) อย่างแทจ้ริง (Exact Fit) ในระดบัดี 
(Good Fit)  ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า ตวัแบบมาตรวดัประสิทธิผลองคก์ารท่ีผา่นการปรับปรุง
ตามภาพท่ี 4.2 มีความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์จดัเก็บไดภ้ายใต้
บริบทท่ีกาํลงัศึกษา 
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ภาพที ่4.1  แสดงตวัแบบมาตรวดัประสิทธิผลองคก์าร 

 
ภาพที ่4.2  แสดงตวัแบบมาตรวดัประสิทธิผลองคก์ารท่ีผา่นการปรับปรุง 
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ตารางที ่4.7  แสดงการเปรียบเทียบค่าดชันีความเหมาะสมของตวัแบบมาตรวดัประสิทธิผลองคก์าร 
                     และตวัแบบมาตรวดัประสิทธิผลองคก์ารท่ีผา่นการปรับปรุง 

 
Fit Indices Hypothesized Model Modified Model 
χ2 (p value) 15.948 (0.000) 1.788 (0.180) 
Df 2 1 
χ2/df 7.974 1.788 
RMSEA  0.184 0.060 
90% CI on RMSEA 0.109-0.270 0.000-0.203 
CFI 0.967 0.998 
NNFI (TFI) 0.900 0.989 
SRMR 0.038 0.012 

           
หมายเหตุ:  CI = Confidence Interval ของ RMSEA 

        SRMR = Standardized RMR 
 

4.2.2.2  ความเหมาะสมของตวัแบบมาตรวดัปัจจยัวฒันธรรมองคก์าร 
การศึกษาคร้ังน้ีใชต้วัแบบการแข่งขนัของค่านิยมของ Quinn and Rohrbaugh 

(1983) เป็นแนวคิดในการศึกษา ซ่ึงจาํแนกเกณฑท่ี์ใชว้ดัวฒันธรรมองคก์ารเป็น 4 ตวัแบบ คือ       
1) วฒันธรรมส่วนร่วม (Involvement Culture: IC) 2) วฒันธรรมเอกภาพ (Consistency Culture: CC) 3) 
วฒันธรรมการปรับตวั (Adaptability Culture: AC) และ 4) วฒันธรรมพนัธกิจ (Mission Culture : MC) 

เม่ือพิจารณาภาพท่ี 4.3 และตารางท่ี 4.8 ซ่ึงแสดงถึงค่าดชันีความเหมาะสมของตวั
แบบมาตรวดัปัจจยัวฒันธรรมองคก์าร ในช่อง Hypothesized Model เม่ือพิจารณาแลว้ พบว่า 
SRMR มีค่าเท่ากบั 0.019 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.000 และนอ้ยกว่า 0.050 ส่วนค่าดชันี CFI มีค่าเท่ากบั 
0.980 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.970 และนอ้ยกว่า 1.000 ค่าดชันี χ2/df มีค่ามากกว่า 2.00 กล่าวคือ มีค่า
เท่ากบั 9.524 ค่าดชันี RMSEA  มีค่าเท่ากบั 0.205  ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.080 โดยค่า 90% CI on 
RMSEA  มีค่าเท่ากบั 0.130-0.291 ซ่ึงเขา้ใกลค่้าดชันี RMSEA  แต่ค่าดชันี NNFI (TFI) ค่าเท่ากบั 
0.940 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.950 ดงันั้น จึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในเบ้ืองตน้ไดว้่า แมต้วัแบบ
มาตรวดัวฒันธรรมองคก์ารมีความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์จดัเก็บ
ไดภ้ายใตบ้ริบทท่ีกาํลงัศึกษา อยา่งสมเหตุสมผล (Reasonable Fit) แต่ก็ยงัขาดความเหมาะสมและ
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์จดัเกบ็ไดภ้ายใตบ้ริบทท่ีกาํลงัศึกษาอยา่งแทจ้ริง (Exact Fit) 
ในระดบัดี (Good Fit) ดงันั้น จึงมีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุงตวัแบบมาตรวดัวฒันธรรมองคก์ารเพ่ือ
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คน้หาตวัแบบท่ีความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ท่ีจดัเก็บได้ให้มาก
ยิง่ข้ึนต่อไป  

ส่วนภาพท่ี 4.4 และตารางท่ี 4.8 ซ่ึงแสดงถึงค่าดชันีความเหมาะสมของตวัแบบ
มาตรวดัวฒันธรรมองคก์ารท่ีผา่นการปรับปรุง ในช่อง Modified Model เม่ือพิจารณาแลว้ พบว่า ค่า 
p value ของ χ2ค่าเท่ากบั 0.355 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงวา่ ตวัแบบมาตรวดัท่ีผา่นการปรับปรุงมี
ความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์จดัเก็บไดภ้ายใตบ้ริบทท่ีกาํลงัศึกษา
อยา่งแทจ้ริง (Exact Fit) ค่าดชันี χ2/df  มีค่าเท่ากบั 0.857 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 2.00 แสดงว่า ตวัแบบ
มาตรวดัท่ีผา่นการปรับปรุงมีความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งในระดบัดี (Good Fit) ค่าดชันี 
RMSEA มีค่าเท่ากบั 0.000  ค่า 90% CI มีค่าเท่ากบั 0.000-0.175 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้RMSEA  ค่าดชันี 
SRMR มีค่าเท่ากบั 0.003  ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  แสดงว่า ตวัแบบมาตรวดัท่ีผา่นการปรับปรุงมี
ความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งเป็นอย่างดี รวมทั้งขอ้มูลเชิงประจกัษมี์ความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัตวัแบบมาตรวดัวฒันธรรมองคก์ารท่ีผา่นการปรับปรุง และค่าดชันี CFI มีค่าเท่ากบั 
1.000  ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.970 และ ค่าดชันี NNFI (TFI) มีค่าเท่ากบั 1.001 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.970 
แสดงว่า ตัวแบบมาตรวัดท่ีผ่านการปรับปรุงมีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องอย่าง
สมเหตุสมผล (Reasonable Fit) อยา่งแทจ้ริง (Exact Fit) ในระดบัดี (Good Fit)  ดงันั้น จึงสามารถ
สรุปไดว้่า ตวัแบบมาตรวดัวฒันธรรมองคก์ารท่ีผา่นการปรับปรุงตามภาพท่ี 4.5 มีความเหมาะสม
และมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์จดัเกบ็ไดภ้ายใตบ้ริบทท่ีกาํลงัศึกษา 

 
ภาพที ่4.3  แสดงตวัแบบมาตรวดัปัจจยัวฒันธรรมองคก์าร 



141 

ภาพที ่4.4  แสดงตวัแบบมาตรวดัปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารท่ีผา่นการปรับปรุงแลว้ 
 

ตารางที ่4.8  แสดงการเปรียบเทียบค่าดชันีความเหมาะสมของตวัแบบมาตรวดัปัจจยัวฒันธรรม 
                     องคก์ารและตวัแบบมาตรวดัปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารท่ีผา่นการปรับปรุงแลว้ 

 
Fit Indices Hypothesized Model Modified Model 
χ2 (p value) 19.049 (0.000) 0.857 (0.355) 
Df 2 1 
χ2/df   9.524 0.857 
RMSEA  0.205 0.000 
90% CI on RMSEA 0.130-0.291 (0.000;0.175) 
CFI 0.980 1.000 
NNFI (TFI) 0.940 1.001 
SRMR 0.019 0.003 

               
หมายเหตุ:  CI = Confidence Interval ของ RMSEA 

         SRMR = Standardized RMR 
                         
 



142 

4.2.2.3  ความเหมาะสมของตวัแบบมาตรวดัปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ 
การศึกษาคร้ังน้ีใชต้วัแบบของ Watkins and Marsick (1993) ซ่ึงจาํแนกเกณฑท่ี์ใช้

วดัเป็น 7 ตวัคือ 1) สร้างโอกาสการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (CL) 2) ส่งเสริมให้มีการสนทนา การ
ซกัถาม (ID) 3) ดา้นสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม  (TL)  4) ดา้นสร้างระบบเพื่อเขา้ถึง
และแบ่งปันการเรียนรู้  (ES)  5) ดา้นให้อาํนาจและนาํไปสู่การมีวิสัยทศัน์ร่วม  (EM) 6) ดา้น
เช่ือมโยงและปรับตวัองคก์ารเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม  (SC)  7) ดา้นเตรียมกลยทุธ์ผูน้าํสาํหรับการ
เรียนรู้ (SL) 

เม่ือพิจารณาภาพท่ี 4.5 และตารางท่ี 4.9 แสดงถึงค่าดชันีความเหมาะสมของตวั
แบบมาตรวดัปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ ในช่อง Hypothesized Model เม่ือพิจารณาแลว้ พบว่า SRMR 
มีค่าเท่ากบั 0.024 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.000 และนอ้ยกว่า 0.050 ส่วนค่าดชันี CFI มีค่าเท่ากบั 0.980 ซ่ึง
มีค่ามากกว่า 0.970 และนอ้ยกว่า 1.000 ค่าดชันี χ2/df มีค่าเท่ากบั 4.878 ค่าดชันี RMSEA  มีค่า
เท่ากบั 0.140  ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.080 โดยค่า 90% CI on RMSEA  มีค่าเท่ากบั 0.109-0.172 ซ่ึงเขา้
ใกลค่้าดชันี RMSEA  แต่ค่าดชันี NNFI (TFI) ค่าเท่ากบั 0.970 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 1.000 ดงันั้น จึง
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในเบ้ืองต้นได้ว่า แมต้วัแบบมาตรวดัองค์การการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์จดัเก็บไดภ้ายใตบ้ริบทท่ีกาํลงัศึกษา อยา่ง
สมเหตุสมผล (Reasonable Fit) แต่ก็ยงัขาดความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษท่ี์จดัเก็บไดภ้ายใตบ้ริบทท่ีกาํลงัศึกษาอย่างแทจ้ริง (Exact Fit) ในระดบัดี (Good Fit) 
ดงันั้น จึงมีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุงตวัแบบมาตรวดัองคก์ารการเรียนรู้เพื่อคน้หาตวัแบบท่ีความ
เหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์จดัเกบ็ไดใ้หม้ากยิง่ข้ึนต่อไป  

ส่วนภาพท่ี 4.6 และตารางท่ี 4.9 ซ่ึงแสดงถึงค่าดชันีความเหมาะสมของตวัแบบ
มาตรวดัองคก์ารการเรียนรู้ท่ีผา่นการปรับปรุง ในช่อง Modified Model เม่ือพิจารณาแลว้ พบว่า ค่า 
p value ของ χ2ค่าเท่ากบั 0.106 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงวา่ ตวัแบบมาตรวดัท่ีผา่นการปรับปรุงมี
ความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์จดัเก็บไดภ้ายใตบ้ริบทท่ีกาํลงัศึกษา
ในระดบัดี (Good Fit)  ค่าดชันี χ2/df  มีค่าเท่ากบั 1.552 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 2.00 แสดงว่า ตวัแบบ
มาตรวดัท่ีผา่นการปรับปรุงมีความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งในระดบัดี (Good Fit) ค่าดชันี 
RMSEA มีค่าเท่ากบั 0.051  ค่า 90%CI มีค่าเท่ากบั 0.000-0.094 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้RMSEA  ค่าดชันี 
SRMR มีค่าเท่ากบั 0.011  ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  แสดงว่า ตวัแบบมาตรวดัท่ีผา่นการปรับปรุงมี
ความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งเป็นอย่างดี รวมทั้งขอ้มูลเชิงประจกัษมี์ความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัตวัแบบมาตรวดัประสิทธิผลองคก์ารท่ีผา่นการปรับปรุง และค่าดชันี CFI มีค่าเท่ากบั 
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0.998  ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.970 และ ค่าดชันี NNFI (TFI) มีค่าเท่ากบั 0.996 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.970 
แสดงว่าตัวแบบมาตรวัดท่ีผ่านการปรับปรุงมีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องอย่าง
สมเหตุสมผล (Reasonable Fit) อยา่งแทจ้ริง (Exact Fit) ในระดบัดี (Good Fit)  ดงันั้น จึงสามารถ
สรุปไดว้่า ตวัแบบมาตรวดัองคก์ารการเรียนรู้ท่ีผา่นการปรับปรุงตามภาพท่ี 4.7 มีความเหมาะสม
และมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์จดัเกบ็ไดภ้ายใตบ้ริบทท่ีกาํลงัศึกษา 

 

 
 

ภาพที ่4.5  แสดงตวัแบบมาตรวดัปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ 
 
 



144 

 
 

ภาพที ่4.6  แสดงตวัแบบมาตรวดัปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ท่ีผา่นการปรับปรุงแลว้ 
 

ตารางที ่4.9  แสดงการเปรียบเทียบค่าดชันีความเหมาะสมของตวัแบบมาตรวดัปัจจยัองคก์ารการ 
                     เรียนรู้และของตวัแบบมาตรวดัปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ท่ีผา่นการปรับปรุงแลว้ 
 

Fit Indices Hypothesized Model Modified Model 
χ2 (p value) 68.296 (0.000) 17.079(0.106) 

Df 14 11 
χ2/df 4.878 1.552 

RMSEA (CI) 0.140 0.051 
90% CI on RMSEA 0.109-0.172 0.000-0.094 

CFI 0.980 0.998 
NNFI (TFI) 0.970 0.996 

SRMR 0.024 0.011 
 

หมายเหตุ:  CI = Confidence Interval ของ RMSEA  , SRMR = Standardized RMR 
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4.3  แสดงระดบัของตวัแบบมาตรวดั 
 
การวิเคราะห์ระดบัของตวัแบบมาตรวดัก็เพื่อตอบคาํถามในการศึกษา ขอ้ท่ี 2 และ

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา ขอ้ท่ี 2 ท่ีว่า ระดบัประสิทธิผลองคก์าร ระดบัปัจจยัดา้นวฒันธรรม
องคก์าร และปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ของศาลยติุธรรมอยูใ่นระดบัใด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
4.3.1  ระดับของตัวแบบมาตรวดัประสิทธิผลองค์การ 
ค่าสถิติตามตารางท่ี 4.10 เป็นการแสดงค่าสถิติพื้นฐานของประสิทธิผลองคก์ารโดยรวม 

ซ่ึงพบว่า ศาลยุติธรรมมีระดบัประสิทธิผลองคก์ารตวัแบบมนุษยส์ัมพนัธ์โดยรวม (EFF_HU) ใน
ระดบัสูง (x̄  = 4.780)  มีระดบัประสิทธิผลองคก์ารตวัแบบระบบเปิด (EFF_OP) โดยรวมใน
ระดบัสูง (x̄  = 4.346) มีระดบัประสิทธิผลองคก์ารตวัแบบเป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA)โดยรวม
ในระดบัสูง (x̄  = 4.970) และมีระดบัประสิทธิผลองคก์ารตวัแบบกระบวนการภายใน (EFF_IN) 
โดยรวมในระดบัสูง (x̄  = 4.615)   
 
ตารางที ่4.10  แสดงค่าสถิติพื้นฐานของปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์ารโดยรวม 

 

         
   4.3.2  ระดับของตัวแบบมาตรวดัปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์การ 
ค่าสถิติตามตารางท่ี 4.11 เป็นการแสดงค่าสถิติพื้นฐานของปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร

โดยรวม พบว่า ศาลยติุธรรมมีระดบัปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารตวัแบบวฒันธรรมส่วนร่วม (IC) 
โดยรวมในระดบัสูง (x̄  = 4.697)  มีระดบัปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารตวัแบบวฒันธรรมเอกภาพ 
(CC) โดยรวมในระดบัปานกลาง (x̄  = 4.643) มีระดบัปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารตวัแบบ
วฒันธรรมการปรับตวั (AC) โดยรวมในระดบัปานกลาง (x̄  = 4.612) และมีระดบัปัจจยัดา้น
วฒันธรรมองคก์ารตวัแบบวฒันธรรมพนัธกิจ  (MC) โดยรวมในระดบัสูง (x̄  = 4.682)     

 N MIN MAX x̄  SD ระดบั อนัดบัท่ี 

ตวัแบบมนุษยส์ัมพนัธ์ (HU) 217 3.13 6.00 4.780 .438 สูง 2 

ตวัแบบระบบเปิด (OP) 217 3.10 6.00 4.346 .528 สูง 4 

ตวัแบบเป้าหมายเชิงเหตุผล (RA) 217 3.00 6.00 4.970 .463 สูง 1 

ตวัแบบกระบวนการภายใน(IN) 217 3.00 6.00 4.614 .431 สูง 3 

รวม 217      
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ตารางที ่4.11  แสดงค่าสถิติพื้นฐานของปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารโดยรวม  
 

 N MIN MAX x̄   SD ระดบั อนัดบัท่ี 

วฒันธรรมส่วนร่วม (IC)     217 3.33 6.00 4.697 .445 สูง 1 

วฒันธรรมเอกภาพ (CC) 217 3.44 5.89 4.643 .410 ปานกลาง 3 

วฒันธรรมการปรับตวั (AC) 217 3.06 6.00 4.612 .459 ปานกลาง 4 

วฒันธรรมพนัธกิจ  (MC) 217 3.03 6.00 4.682 .449 สูง 2 

รวม 217        

 
4.3.3  ระดับของตัวแบบมาตรวดัปัจจัยด้านองค์การการเรียนรู้ 
ค่าสถิติตามตารางท่ี 4.12 เป็นการแสดงค่าสถิติพื้นฐานของปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้

โดยรวม พบว่า ศาลยุติธรรมมีระดบัปัจจยัดา้นการเตรียมกลยุทธ์ผูน้าํสําหรับการเรียนรู้ (SL) 
โดยรวมในระดบัสูง (x̄  = 4.846)  การเช่ือมโยงและปรับตวัองคก์ารเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม  (SC) 
โดยรวมในระดบัสูง (x̄  = 4.761) การสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม  (TL) โดยรวม
ในระดบัสูง (x̄  = 4.662) การสร้างระบบเพ่ือเขา้ถึงและแบ่งปันการเรียนรู้   (ES)โดยรวมใน
ระดบัสูง (x̄  = 4.592)การส่งเสริมใหมี้การสนทนา การซกัถาม (ID) โดยรวมในระดบัสูง (x̄  = 
4.529)   การใหอ้าํนาจและนาํไปสู่การมีวิสยัทศัน์ร่วม (EM) โดยรวมในระดบัสูง (x̄  = 4.496) การ
สร้างโอกาสการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (CL)  โดยรวมในระดบัสูง  (x̄  = 4.374) 

 
ตารางที ่4.12  แสดงค่าสถิติพื้นฐานของปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้โดยรวม 
  

 N Min Max x̄   SD ระดบั อนัดบัท่ี 
การสร้างโอกาสการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง (CL)     

217 
 

2.429 
 

6.000 
 

4.374 
 

0.543 
 

สูง 
 

7 
 

การส่งเสริมใหมี้การสนทนา  
การซกัถาม (ID)  

217 
 

2.542 
 

5.667 
 

4.529 
 

0.484 
 

สูง 
 

5 
 

การสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นทีม  (TL)  

217 
 

2.417 
 

6.000 
 

4.662 
 

0.490 
 

สูง 
 

3 
 

การสร้างระบบเพ่ือเขา้ถึงและ
แบ่งปันการเรียนรู้   (ES) 

217 
 

2.833 
 

5.833 
 

4.592 
 

0.505 
 

สูง 
 

4 
 

การใหอ้าํนาจและนาํไปสู่การมี
วสิัยทศัน์ร่วม  (EM)  

217 
 

2.167 
 

5.833 
 

4.496 
 

0.552 
 

สูง 
 

6 
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ตารางที ่4.12  (ต่อ) 
 

 
      

 N Min Max x̄   SD ระดบั อนัดบัท่ี 
การเช่ือมโยงและปรับตวัองคก์าร
เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม  (SC)  

217 
 

3.250 
 

6.000 
 

4.761 
 

0.483 
 

สูง 
 

2 
 

การเตรียมกลยทุธ์ผูน้าํสาํหรับการ
เรียนรู้ (SL) 

217 
 

3.000 
 

6.000 
 

4.846 
 

0.504 
 

สูง 
 

1 
 

รวม 217       

 

4.4  การวเิคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้างและการทดสอบสมมตฐิาน  
    
4.4.1  การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้และการ ทดสอบ 
          สมมติฐาน  
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตไดก้็เพื่อตอบคาํถามใน

การศึกษา ขอ้ท่ี 3. และวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ขอ้ท่ี 3. ท่ีว่า    ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์การ องค์การการเรียนรู้ และประสิทธิผลองค์การของศาลยุติธรรมมี
ลกัษณะอย่างไร โดยสามารถแยกเป็นชุดของค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยแลว้พิจารณาค่าสหสัมพนัธ์
หรือ (r) ในตารางท่ี 4.13  
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ตารางที ่4.13  แสดงค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสงัเกตได ้ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร องคก์ารการเรียนรู้ และประสิทธิผลองคก์าร 
                                   
 EFF_HU EFF_OP EFF_RA EFF_IN LO_CL LO_ID LO_TL LO_ES LO_EM LO_SC LO_SL IC CC AC MC 
EFF_HU 1               
EFF_OP .623** 1              
EFF_RA .592** .607** 1             
EFF_IN .496** .446** .639** 1            
LO_CL .618** .572** .406** .335** 1           
LO_ID .614** .530** .472** .393** .823** 1          
LO_TL .626** .525** .447** .397** .806** .842** 1         
LO_ES .585** .593** .409** .391** .793** .778** .810** 1        
LO_EM .550** .604** .451** .384** .795** .756** .780** .831** 1       
LO_SC .609** .579** .465** .414** .778** .761** .744** .812** .817** 1      
LO_SL .625** .577** .527** .483** .738** .702** .708** .740** .731** .806** 1     
IC .697** .611** .561** .546** .717** .692** .705** .660** .643** .701** .680** 1    
CC .634** .616** .578** .581** .665** .676** .678** .659** .684** .686** .681** .831** 1   
AC .654** .707** .577** .528** .734** .738** .729** .733** .729** .760** .705** .806** .808** 1  
MC .700** .671** .567** .494** .737** .702** .687** .722** .680** .762** .722** .799** .782** .865** 1 

 

หมายเหตุ:  N= 217, *p<0.05,**p<0.01 
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4.4.1.1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร  และ
ประสิทธิผลองคก์าร  

จากการวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นวฒันธรรม
องคก์ารทุกองคป์ระกอบกบัปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์ารทุกองคป์ระกอบ  เม่ือศึกษาในบริบท
ของศาลยติุธรรม สามารถแยกเป็นชุดของค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยแลว้พิจารณาค่าสหสัมพนัธ์หรือค่า 
Phi:  ในตารางท่ี 4.13 ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี        

ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารตวัแบบวฒันธรรมส่วนร่วม (IC) มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกในระดบัสูงกบัทุกองคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, 
EFF_IN) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (IC  EFF_HU, r = 0.697 (สูง), p < 0.01; IC  EFF_OP, r 
= 0.611 (สูง), p < 0.01; IC  EFF_RA, r = 0.561(สูง), p < 0.01; IC  EFF_IN, r = 0.546(สูง), 
p < 0.01)    

ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารตวัแบบวฒันธรรมเอกภาพ (CC) มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกในระดบัสูงกบัทุกองคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, 
EFF_IN) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (CC  EFF_HU, r = 0.634 (สูง), p < 0.01; CC  EFF_OP, 
r = 0.616 (สูง), p < 0.01; CC  EFF_RA, r = 0.578 (สูง), p < 0.01; CC  EFF_IN, r = 0.581 
(สูง), p < 0.01)                                                                  

ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารตวัแบบวฒันธรรมการปรับตวั (AC) มีความสัมพนัธ์
เชิงบวกในระดบัสูงกบับางองคป์ระกอบ และระดบัสูงมากกบับางองคป์ระกอบของประสิทธิผล
องคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (AC  EFF_HU, r 
= 0.654 (สูง),   p < 0.01; AC  EFF_OP, r = 0.707 (สูงมาก), p < 0.01; AC  EFF_RA, r = 
0.577 (สูง), p < 0.01; AC  EFF_IN, r = 0.528 (สูง), p < 0.01) 

ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารตวัแบบวฒันธรรมพนัธกิจ (MC) มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกในระดบัปานกลางกบับางองคป์ระกอบ ในระดบัสูงกบับางองคป์ระกอบและในระดบัสูงมาก
กบับางองคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (MC  EFF_HU, r = 0.700 (สูงมาก), p < 0.01; MC  EFF_OP, r = 0.671 
(สูง), p < 0.01; MC  EFF_RA, r = 0.567 (สูง), p < 0.01; MC  EFF_IN, r = 0.494 (ปาน
กลาง), p < 0.01)         

4.4.1.2  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านองค์การการเรียนรู้ และ
วฒันธรรมองคก์าร       

จากการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นองคก์าร
การเรียนรู้และปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร เม่ือศึกษาในบริบทของศาลยติุธรรม สามารถแยกเป็น
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ชุดของค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยแลว้พิจารณาค่าสหสัมพนัธ์หรือค่า Phi:  ในตารางท่ี 4.13 ซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี     

ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ ดา้นสร้างโอกาสการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (LO_CL) 
มีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบับางองคป์ระกอบ และระดบัสูงมากกบับางองคป์ระกอบของ
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (IC,CC,AC,MC) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (LO_CL IC, r = 
0.717(สูงมาก), p < 0.01; LO_CL  CC, r = 0.665 (สูง), p < 0.01; LO_CL  AC, r = 0.734(
สูงมาก), p < 0.01; LO_CL  MC, r = 0.737 (สูงมาก), p < 0.01) 

ปัจจัยด้านองค์การการเ รียน รู้  ด้านการส่ง เสริมการสนทนา  (LO_ID) มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบับางองคป์ระกอบ และระดบัสูงมากกบับางองคป์ระกอบของ
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (IC, CC, AC, MC) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (LO_ID IC, r = 
0.692(สูง), p < 0.01; LO_ID  CC, r = 0.676 (สูง), p < 0.01; LO_ID  AC, r = 0.738 (สูง
มาก), p < 0.01; LO_ID  MC, r = 0.702 (สูงมาก), p < 0.01) 

ปัจจัยด้านองค์การการเรียนรู้ ด้านสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
(LO_TL) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดับสูงกับบางองค์ประกอบ และระดับสูงมากกับบาง
องคป์ระกอบของปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (IC, CC, AC, MC) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
(LO_TL IC, r = 0.705(สูงมาก), p < 0.01; LO_TL  CC, r = 0.678(สูง), p < 0.01; LO_TL 
 AC, r = 0.729(สูงมาก), p < 0.01; LO_TL  MC, r = 0.687 (สูง),  p < 0.01) 

ปัจจัยด้านองค์การการเรียนรู้ ด้านการสร้างระบบเพ่ือเข้าถึงแบ่งปันความรู้ 
(LO_ES) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดับสูงกับบางองค์ประกอบ และระดับสูงมากกับบาง
องคป์ระกอบของปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (IC, CC, AC, MC) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
(LO_ES IC, r = 0.660(สูง), p < 0.01; LO_ES  CC, r = 0.659 (สูง), p < 0.01;  LO_ES  
AC, r = 0.733(สูงมาก), p < 0.01; LO_ES  MC, r = 0.722(สูงมาก),  p < 0.01) 

ปัจจัยด้านองค์การการเรียนรู้ ด้านให้อาํนาจและนําไปสู่การมีวิสัยทัศน์ร่วม 
(LO_EM) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดับสูงกับบางองค์ประกอบ และระดับสูงมากกับบาง
องคป์ระกอบของปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (IC, CC, AC, MC) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
(LO_EM IC, r = 0.643(สูง), p < 0.01;  LO_EM CC, r = 0.684(สูง), p < 0.01; LO_EM 
AC, r = 0.729 (สูงมาก), p < 0.01; LO_EM MC, r = 0.680(สูง), p < 0.01) 

ปัจจยัดา้นองค์การการเรียนรู้ ดา้นการเช่ือมโยงและปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม 
(LO_SC) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดับสูงกับบางองค์ประกอบ และระดับสูงมากกับบาง
องคป์ระกอบของปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (IC, CC, AC, MC) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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(LO_SC IC, r = 0.701(สูงมาก), p < 0.01; LO_SC CC, r = 0.686(สูง), p < 0.01; 
LO_SC AC, r = 0.760(สูงมาก), p < 0.01; LO_SC MC, r = 0.762(สูงมาก), p < 0.01) 

ปัจจัยด้านองค์การการเรียนรู้ ด้านการเตรียมกลยุทธ์ผูน้ําสําหรับการเรียนรู้ 
(LO_SL) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบับางองค์ประกอบ และในระดบัสูงมากกบับาง
องคป์ระกอบ ของปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (IC, CC, AC, MC) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
(LO_SL IC, r = 0.680(สูง), p < 0.01; LO_SL CC, r = 0.681(สูง), p < 0.01; LO_SL 
AC, r = 0.705(สูงมาก), p < 0.01; LO_SL MC, r = 0.722(สูงมาก),  p < 0.01) 

4.4.1.3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านองค์การการเรียนรู้ และ
ประสิทธิผลองคก์าร 

จากการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นองคก์าร
การเรียนรู้ทุกองคป์ระกอบกบัปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร เม่ือศึกษาในบริบทของศาลยติุธรรม 
สามารถแยกเป็นชุดของค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยแลว้พิจารณาค่าสหสัมพนัธ์หรือค่า Phi:  ในตารางท่ี 
4.13 ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ ดา้นสร้างโอกาสการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (LO_CL) 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างตํ่ ากับบางองค์ประกอบ ระดับปานกลางกับบาง
องคป์ระกอบ และระดบัสูงกบับางองคป์ระกอบ ของปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, 
EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (LO_CL EFF_HU, r = 0.618(สูง), p < 
0.01; LO_CL  EFF_OP, r = 0.572(สูง), p < 0.01; LO_CL  EFF_RA, r = 0.406(ปานกลาง), 
p < 0.01; LO_CL  EFF_IN, r = 0.335 (ค่อนขา้งตํ่า), p < 0.01) 

ปัจจัยด้านองค์การการเ รียน รู้  ด้านการส่ง เสริมการสนทนา  (LO_ID) มี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบับางองคป์ระกอบ และในระดบัสูงกบับางองคป์ระกอบ 
ของปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ (LO_ID EFF_HU, r = 0.614 (สูง) , p < 0.01; LO_ID  EFF_OP, r = 0.530 (สูง), p < 
0.01; LO_ID  EFF_RA, r = 0.472 (ปานกลาง), p < 0.01; LO_ID  EFF_IN, r = 0.393(ปาน
กลาง), p < 0.01) 

ปัจจัยด้านองค์การการเรียนรู้ ด้านสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
(LO_TL) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบับางองคป์ระกอบ และในระดบัสูงกบับาง
องคป์ระกอบ ของปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (LO_TL EFF_HU, r = 0.626 (สูง), p < 0.01; LO_TL  EFF_OP, r = 
0.525(สูง), p < 0.01; LO_TL  EFF_RA, r = 0.447 (ปานกลาง), p < 0.01; LO_TL  EFF_IN, 
r = 0.397 (ปานกลาง), p < 0.01) 
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ปัจจัยด้านองค์การการเรียนรู้ ด้านการสร้างระบบเพ่ือเข้าถึงแบ่งปันความรู้ 
(LO_ES) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบับางองคป์ระกอบ และในระดบัสูงกบับาง
องคป์ระกอบ ของปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (LO_ES EFF_HU, r = 0.585(สูง) , p < 0.01; LO_ES  EFF_OP, r = 
0.593(สูง) , p < 0.01; LO_ES  EFF_RA, r = 0.409(ปานกลาง) , p < 0.01; LO_ES  
EFF_IN, r = 0.391(ปานกลาง), p < 0.01) 

ปัจจัยด้านองค์การการเรียนรู้ ด้านให้อาํนาจและนําไปสู่การมีวิสัยทัศน์ร่วม 
(LO_EM) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบับางองคป์ระกอบและในระดบัสูงกบับาง
องคป์ระกอบ ของปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (LO_EM EFF_HU, r = 0.550(สูง), p < 0.01; LO_ EM  EFF_OP, r = 
0.604(สูง), p < 0.01; LO_ EM  EFF_RA, r = 0.451(ปานกลาง), p < 0.01; LO_ EM  
EFF_IN, r = 0.384(ปานกลาง), p < 0.01) 

ปัจจยัดา้นองค์การการเรียนรู้ ดา้นการเช่ือมโยงและปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม 
(LO_SC) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบับางองคป์ระกอบและในระดบัสูงกบับาง
องคป์ระกอบ ของปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (LO_SC EFF_HU, r = 0.609(สูง), p < 0.01; LO_SC  EFF_OP, r = 
0.579(สูง), p < 0.01; LO_SC  EFF_RA, r = 0.465(ปานกลาง), p < 0.01; LO_SC  EFF_IN, 
r = 0.414(ปานกลาง), p < 0.01) 

ปัจจัยด้านองค์การการเรียนรู้ ด้านการเตรียมกลยุทธ์ผูน้ําสําหรับการเรียนรู้ 
(LO_SL) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบับางองคป์ระกอบและในระดบัสูงกบับาง
องคป์ระกอบ ของปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (LO_SL EFF_HU, r = 0.625 (สูง), p < 0.01; LO_SL  EFF_OP, r = 
0.577 (สูง), p < 0.01; LO_SL  EFF_RA, r = 0.527(สูง), p < 0.01; LO_SL  EFF_IN, r = 
0.483 (ปานกลาง), p < 0.01) 

 
4.4.2  การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 

4.4.2.1 เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์จากภาพท่ี 4.8 และตารางท่ี 4.14 
สามารถสรุปไดว้า่ จากการทดสอบความสมัพนัธ์ ระหวา่งปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (OC) กบั
ประสิทธิผลองคก์าร (EFF) พบวา่ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (OC) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกใน
ระดบัสูงกบัประสิทธิผลองคก์าร (EFF) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (OCEFF, Φ = 0.914, p < 0.01) 
เม่ือศึกษาในบริบทของศาลยติุธรรม  
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4.4.2.2 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์จากภาพท่ี 4.8 และตารางท่ี 4.14
สามารถสรุปไดว้่า จากการทดสอบความสัมพนัธ์ ระหว่างปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ (LO) กบั
ประสิทธิผลองคก์าร (EFF) พบว่า ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ (LO) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน
ระดบัสูงกบัประสิทธิผลองคก์าร (EFF) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (LO EFF, Φ = 0.769, p < 

0.01) เม่ือศึกษาในบริบทของศาลยติุธรรม  
4.4.2.3 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์จากภาพท่ี 4.8 และตารางท่ี 4.14 

สามารถสรุปไดว้่า จากการทดสอบความสัมพนัธ์ ระหว่างปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ (LO) กบั
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (OC) พบว่า ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ (LO) มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกในระดบัสูงกบัปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (OC) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (LO OC, Φ = 

0.884, p < 0.01) เม่ือศึกษาในบริบทของศาลยติุธรรม  
 

 
 

ภาพที ่4.7  แสดงค่าสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝงของปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร ปัจจยัดา้น 
                  องคก์ารการเรียนรู้และ ประสิทธิผลองคก์าร 
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ตารางที ่4.14  แสดงค่าสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝงของปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร ปัจจยัดา้น 
                       องคก์ารการเรียนรู้ และประสิทธิผลองคก์าร 
 
 EFF LO OC 
EFF 1   
LO 0.796** 1  
OC 0.914** 0.884** 1 

 
หมายเหตุ:  * p = < 0.05, **=p < 0.01 

      
จากสมติฐานท่ี 1 ท่ีว่า ปัจจยัวฒันธรรมองคก์าร ปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ และ

ประสิทธิผลองคก์ารในภาพรวมมีความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างอยา่งมีนยัสาํคญัเชิงบวกเม่ือศึกษาใน
บริบทของศาลยุติธรรม  เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตไดแ้ละตวั
แปรแฝงของปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค ์ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ และปัจจยัดา้นประสิทธิผล
องคก์าร ตามขอ้ท่ี 4.4.1.2 ขอ้ 4.4.2.3 ตารางท่ี 4.13 และตารางท่ี 4.14 พบว่าปัจจยัดา้นวฒันธรรม
องค์การองค์การ ปัจจยัด้านการเรียนรู้ และปัจจยัด้านประสิทธิผลองค์การ มีความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 
4.4.3  การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางของตัวแบบสมการโครงสร้าง  และการทดสอบ 

          สมมติฐาน  
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางของตวัแบบสมการโครงสร้างก็เพื่อตอบวตัถุประสงค์

ในการศึกษา ขอ้ท่ี 4 ท่ีวา่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ และปัจจยัดา้น
วฒันธรรมองคก์ารและปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ร่วมกนั สามารถอธิบายและทาํนายประสิทธิผล
องคก์ารของศาลยติุธรรมในภาพรวมไดเ้พียงใด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.4.3.1  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางของตัวแบบสมการโครงสร้าง
ระหวา่งปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร และประสิทธิผลองคก์าร 

จากสมมติฐานท่ี 2 ท่ีว่าปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารมีความสามารถอธิบายและ
ประสิทธิผลองคก์ารในภาพรวมไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือศึกษาในบริบทของศาลยติุธรรม 

เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางของตวัแบบสมการโครงสร้างตามภาพท่ี 4.8 
และภาพท่ี 4.9 กบัตารางท่ี 4.15 พบว่า แนวคิดปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (OC) มีอิทธิพลต่อ
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แนวคิดประสิทธิผลองคก์าร (EFF) อยูใ่นระดบัสูงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (OC EFF, = 
0.912, p < 0.01) และพบว่าสัดส่วนของความแปรปรวนท่ีสามารถถูกอธิบายและทาํนายไดด้ว้ย
สมการถดถอย มีค่าเท่ากบั 0.832 (R2 = 0.832) ซ่ึงหมายความว่า ร้อยละ 83.20 ของค่าความ
แปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองคก์าร (EFF) สามารถถูกอธิบายและทาํนายโดยแนวคิดปัจจยั
ดา้นวฒันธรรมองคก์าร ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัสูงมาก แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานท่ี 2 

 

 
 

ภาพที ่4.8  แสดงชุดของค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางระหวา่งปัจจยัวฒันธรรมองคก์าร และประสิทธิผล 
                  องคก์ารในภาพรวม 

 
ภาพที ่4.9  แสดงชุดของค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางของตวัแบบสมการโครงสร้างระหวา่ง ปัจจยัดา้น 
                  วฒันธรรมองคก์าร และประสิทธิผลองคก์ารในภาพรวม แสดงเฉพาะตวัแบบโครงสร้าง 
 
 



  

 

156

ตารางที ่4.15  แสดงชุดของค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางระหวา่งปัจจยัวฒันธรรมองคก์าร และ  
                       ประสิทธิผลองคก์ารในภาพรวม  

 
Predicted 

Variable 
 

Exogenous (KSI)   

(KSI  ETA) 

Endogenous(ETA)   

(ETA  ETA) 

Gamma 

  R2 

EFF OC EFF - 0.912** 0.832 

     

หมายเหตุ:  * = p < 0.05, ** = p < 0.01 
                           

4.4.3.2  การวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางของตวัแบบสมการโครงสร้าง 
             ระหวา่งปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ และประสิทธิผลองคก์าร 
จากสมมติฐานท่ี 3 ท่ีว่าปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ทุกองคป์ระกอบมีความสามารถ

อธิบายและทาํนายทุกองคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์ารไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือศึกษา
ในบริบทของศาลยติุธรรม 

เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางของตวัแบบสมการโครงสร้างตามภาพท่ี 4.10 
และภาพท่ี 4.11 กบัตารางท่ี 4.16 พบว่า แนวคิดปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ (LO) มีอิทธิพลต่อ
แนวคิดประสิทธิผลองคก์าร (EFF) อยูใ่นระดบัสูงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  (LO EFF, = 
0.830, p < 0.01) และพบว่าสัดส่วนของความแปรปรวนท่ีสามารถถูกอธิบายและทาํนายไดด้ว้ย
สมการถดถอย มีค่าเท่ากบั 0. 0.688 (R2 = 0. 0.688) ซ่ึงหมายความว่า ร้อยละ 68.88 ของค่าความ
แปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองคก์าร (EFF) สามารถถูกอธิบายและทาํนายโดยแนวคิดปัจจยั
ดา้นวฒันธรรมองคก์าร ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัสูง แสดงวา่ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 
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ภาพที ่4.10  แสดงชุดของค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางระหวา่งแนวคิดปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ และ 
                    แนวคิดประสิทธิผลองคก์ารในภาพรวม  

 
ภาพที ่4.11  แสดงชุดของค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางของตวัแบบสมการโครงสร้างระหวา่ง   
                    ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ และประสิทธิผลองคก์ารในภาพรวม แสดงเฉพาะ 
                    ตวัแบบโครงสร้าง 
 

ตารางที ่4.16  แสดงชุดของค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางระหวา่งแนวคิดปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้และ    
                       แนวคิดประสิทธิผลองคก์ารในภาพรวม 
  

Predicted 
Variable 

 

Exogenous (KSI)   

(KSI  ETA) 

Endogenous(ETA)   

(ETA  ETA) 

Gamma  

 R2 

EFF LO EFF - 0.830** 0.688 

   

หมายเหตุ:  * = p < 0.05, ** = p < 0.01 
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4.4.3.3  การวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางของตวัแบบสมการโครงสร้าง
ระหวา่งปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ และ
ประสิทธิผลองคก์าร 

จากสมมติฐานท่ี 4 ท่ีว่าปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารทุกองคป์ระกอบ ปัจจยัดา้น
องค์การการเรียนรู้ทุกองค์ประกอบมีความสามารถอธิบายและทาํนายทุกองค์ประกอบของ
ประสิทธิผลองคก์ารไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือศึกษาในบริบทของศาลยติุธรรม 

เม่ือวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางของตวัแบบสมการโครงสร้างระหว่าง ปัจจยั
ดา้นวฒันธรรมองคก์าร ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ และประสิทธิองคก์ารพร้อมกนัตามภาพท่ี 
4.12 และภาพท่ี 4.13 กบัตารางท่ี 4.17 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางของตวัแบบสมการ
โครงสร้าง พบว่า แนวคิดปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (OC) มีอิทธิพลต่อแนวคิดประสิทธิผล
องคก์าร (EFF) ในระดบัสูงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (OC EFF, = 0.961, p < 0.01) แต่กลบั
พบว่า แนวคิดปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ (LO) มีอิทธิพลเชิงลบต่อแนวคิดประสิทธิผลองคก์าร 
(EFF) อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (LO EFF, = -0.053, p < 0.01)  และพบว่าสัดส่วนของ
ความแปรปรวนท่ีสามารถถูกอธิบายและทาํนายไดด้ว้ยสมการโครงสร้าง มีค่าเท่ากบั 0.836 (R2 = 
0.836) ซ่ึงหมายความว่า ร้อยละ 83.60 ของค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองคก์าร 
(EFF) สามารถถูกอธิบายและทาํนายโดยแนวคิดปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารเท่านั้น  

 

 
 
ภาพที ่4.12  แสดงชุดของค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางของตวัแบบสมการโครงสร้างระหวา่ง ปัจจยัดา้น 
                    วฒันธรรมองคก์าร ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้และประสิทธิผลองคก์ารในภาพรวม  
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ภาพที ่4.13   แสดงชุดของค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางของตวัแบบสมการโครงสร้างระหวา่ง ปัจจยัดา้น

วฒันธรรมองคก์าร ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้และประสิทธิผลองคก์ารในภาพรวม
แสดงเฉพาะตวัแบบโครงสร้าง  

 
ตารางที ่4.17  แสดงชุดของค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางระหวา่งแนวคิดประสิทธิผลองคก์าร 
                       แนวคิดปัจจยัวฒันธรรมองคก์าร   และแนวคิดปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ในภาพรวม                                

 
Predicted Variable 

 
Exogenous (KSI)   

(KSI  ETA) 

Endogenous (ETA)   

(ETA  ETA) 

Gamma
 R2 

EFF OC  EFF -              0.961** 0.836 
 LO EFF -          -0.053**  

 
หมายเหตุ:  * = p < 0.05, ** = p < 0.01 

   
4.4.4  การวเิคราะห์การวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ วธีิ Stepwise  
จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 และสมมติฐานท่ี 2 ไดท้าํการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปรอิสระ และตวัแปรตามว่ามีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไรในกลุ่มตวัแปรอิสระหลายๆตวั 
เพื่อทดสอบว่าตวัใดมีสัมพนัธ์มาก ตวัใดมีความสัมพนัธ์นอ้ย หรือไม่มีมีความสัมพนัธ์ และตวัแปร
ใดมีอิทธิพลต่อตวัแปรตามมากท่ีสุดซ่ึงไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัน้ี 
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 ตารางที ่4.18  แสดงการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ วิธี Stepwise ระหวา่งตวัแปรอิสระและ 
                        ประสิทธิผลองคก์าร ดา้นมนุษยส์มัพนัธ์ (EFF_HU)  
 
 Model 1 Model 2 Model 3 
Variables B SE B  B SE B  B SE B 
MC 0.684 0.048 0.700** 0.386 0.075 0.396** 0.324 0.077 0.332** 
IC    0.376 0.076 0.381** 0.296 0.080 0.301** 
LO_TL       0.166 0.060 0.186** 
R2  0.490   0.543   0.559  
R2 change     0.052   0.016  
F for change in R2     24.553**   7.669**  
 
หมายเหตุ:  Dependent Variable: EFF_HU ,   N = 217 ,  *p  < 0.05;  **p  <  0.01 
    

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้นพนัธกิจ วฒันธรรมองคก์ารดา้นส่วนร่วม    
และองคก์ารการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้เป็นทีมมีความสัมพนัธ์แบบพหุคูณกบัประสิทธิผลองคก์าร
ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิคะแนนมาตรฐาน
ของตวัแปรเท่ากบั 0.700, 0.381 และ 0.186 ตามลาํดบั และอาํนาจในการอธิบายเท่ากบั 0.490 ,0.543 
และ 0.559  โดยมีค่าอธิบายท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือมีตวัแปรเขา้มาในระบบสมการเท่ากบั 0.052 และ 0.016 
ตามลาํดบั ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่า วฒันธรรมองคก์ารดา้นพนัธกิจมีความสัมพนัธ์ และมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลองคก์ารดา้นมนุษยส์มัพนัธ์มากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัตวัแปรอ่ืน ๆ 

  
ตารางที ่4.19  แสดงการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ วิธี Stepwise ระหวา่งตวัแปรอิสระและประสิทธิผล 
                       องคก์าร ดา้นระบบเปิด (EFF_OP) 
 

 Model 1 Model 2 Model 3 
Variables B SE B  B SE B  B SE B 
AC 0.812 0.055 0.707** 0.653 0.080 0.586** 0.469 0.117 0.408** 
LO_EM    0.182 0.066 0.190** 0.161 0.067 0.169** 
MC       0.240 0.111 0.204** 
R2  0.500   0.517   0.527  
R2 change     0.017   0.010  
F for change in R2    7.532**   4.633**  

 

หมายเหตุ:  Dependent Variable: EFF_OP , N = 217 ,  *p  <  0.05;  **p  <  0.01 
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จากตารางท่ี 4.19 พบวา่  วฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั  องคก์ารการเรียนรู้ดา้นการให้
อาํนาจและมีวิสัยทศัน์ร่วม และวฒันธรรมองค์การดา้นพนัธกิจ มีความสัมพนัธ์แบบพหุคูณกับ
ประสิทธิผลองคก์ารดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ
คะแนนมาตรฐานของตวัแปรเท่ากบั 0.707 , 0.190 , 0.204 ตามลาํดบั และมีอาํนาจในการอธิบาย
เท่ากบั 0.500 , 0.517 และ 0.527 ตามลาํดบัโดยมีค่าอธิบายท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือมีตวัแปรเขา้มาในระบบ
สมการเท่ากบั 0.17 และ 0.010 ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่วฒันธรรมองคก์าร ดา้นการปรับตวัมีความสัมพนัธ์  
และมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองคก์ารดา้นระบบเปิดมากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัตวัแปรอ่ืน ๆ  
 
ตารางที ่4.20  แสดงการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ วิธี Stepwise ระหวา่งตวัแปรอิสระและประสิทธิผล 
                       องคก์าร ดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล (RA) 
 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Variables B SE B    B SE B  B SE B  B SE B 
CC 0.653 0.063 0.578** 0.366 0.104 0.324** 0.301       0.107 0.266** 0.318 0.106 0.281** 
AC    0.317 0.093 0.315** 0.236 0.098 0.234** 0.317 0.103 0.314** 
LO_SL       0.166 0.072 0.180** 0.248 0.079 0.270** 
LO_CL          -0.180 0.075 -0.211 
R2  0.335   0.369   0.384   0.400  
R2 change     0.034   0.015   0.016  
F for change in R2    11.662**   5.257**   5.731**  

 
หมายเหตุ:  Dependent Variable: EFF_RA,  N = 217,  *p  <  0.05;  **p  <  0.01 
      

 จากตารางท่ี 4.20 พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั วฒันธรรมองคก์ารดา้น
เอกภาพ และองคก์ารการเรียนรู้ดา้นเตรียมกลยุทธ์ภาวะผูน้าํ  มีความสัมพนัธ์แบบพหุคูณกบัประ
สิทธิองคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผลอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
คะแนนมาตรฐานท่ี  0.578, 0.315, 0.180, ส่วนองคก์ารการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลองคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผลอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ โดยมี
ค่าสัมประสิทธิคะแนนมาตรฐานเท่ากบั -0.211 และมีอาํนาจในการอธิบายเท่ากบั 0.335, 0.369, 
0.384, 0.400 และ ตามลาํดบัโดยมีค่าอธิบายท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือมีตวัแปรเขา้มาในระบบสมการเท่ากบั 
0.034, 0.015, 0.016 ตามลาํดบั ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพมีความสัมพนัธ์ 
และมีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลองคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผลมากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัตวัแปรอ่ืน ๆ  
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ตารางที ่4.21  แสดงการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ วิธี Stepwise ระหวา่งตวัแปรอิสระและประสิทธิผล 
                      องคก์าร ดา้นกระบวนการภายใน (IN) 
 
 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Variables B SE B  B SE B  B SE B  B SE B 
CC 0.611 0.058 0.581** 0.495 0.079 0.471** 0.571 0.082 0.543** 0.400 0.105 0.380** 
LO_SL    0.139 0.064 0.162** 0.248 0.074 0.290** 0.230 0.074 0.269** 
LO_CL       -0.191 0.068 -0.240** -0.245 0.070 -0.308** 
IC          0.260 0.102 0.268** 
R2  0.338   0.352   0.375   0.394  
R2 change    0.034   0.015   0.016  
F for change in R2    11.662**  5.257**   5.731**  

 
หมายเหตุ:  Dependent Variable: EFF_IN ,  N = 217   *p  <  0.05;  **p  <  0.01 
                    

จากตารางท่ี 4.21 พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ องคก์ารการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้
เป็นระบบ  และวฒันธรรมองค์การด้านส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์แบบพหุคูณกับประสิทธิผล
องค์การด้านกระบวนการภายในอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ
คะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.581,  0.162, และ 0.268 ตามลาํดบั ส่วนองคก์ารการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
มีความสัมพนัธ์แบบพหุคูณกบัประสิทธิองคก์ารดา้นกระบวนการภายในอย่างไม่มีนัยสําคญัทาง
สถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิคะแนนมาตรฐานเท่ากบั  -0.240  มีอาํนาจในการอธิบายเท่ากบั 0.338, 
0.352, 0.375, และ0.349 ตามลาํดบัโดยมีค่าอธิบายท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือมีตวัแปรเขา้มาในระบบสมการ
เท่ากบั 0.034, 0.015 และ 0.016 ตามลาํดบั ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่าวฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ มี
ความสัมพนัธ์ และมีอิทธิผลต่อประสิทธิผลองคก์ารดา้นกระบวนการภายในมากท่ีสุด เม่ือเทียบกบั
ตวัแปรอ่ืนๆ  

4.4.4.1  การวิเคราะห์พหุคูณแบบขั้นบนัได (Stepwise Regression) องคป์ระกอบ 
             ตวัแปรท่ีถูกทาํนายกบัองคป์ระกอบของตวัแปรทาํนายรายปัจจยั 
หากพิจารณาตัวแปรท่ีถูกทํานายในระดับองค์ประกอบแต่ละตัวนั้ น  จะมี

องคป์ระกอบของตวัแปรทาํนายใด ท่ีมีค่าอิทธิพลสูงในการทาํนายซ่ึงไดจ้ากการวิเคราะห์พหุคูณ
แบบขั้นบนัได ้(Stepwise Regression) ท่ีนาํเสนอตวัแปรท่ีดีท่ีสุด โดยพิจารณาในลกัษณะโมเดล 
กล่าวคือ โมเดลท่ี 1 แสดงองคป์ระกอบของตวัแปรทาํนายท่ีสามารถอธิบายและทาํนายไดสู้งสุด 
ส่วนโมเดลท่ี 2 แสดงองค์ประกอบของตวัแปรทาํนายท่ีสามารถอธิบายและทาํนายไดสู้งสุด
รองลงมา โดยปรากฏขอ้คน้พบดงัน้ี  
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1) ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์ารใน 
ฐานะตัวแปรท่ีถูกทํานายกับองค์ประกอบปัจจัยด้านวัฒนธรรม
องคก์าร 

สาํหรับตวัแปรตามองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์
(EFF_HU) นั้น ปรากฏ 2โมเดล โดยโมเดลท่ี 1 ซ่ึงแสดงเฉพาะองคป์ระกอบท่ีมีความสามารถใน
การทาํนายองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (EFF_HU) สูงสุดเพียงตวัเดียว พบว่า 
วฒันธรรมองคก์ารดา้นพนัธกิจ (CO_MC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่ง
อิทธิพลสูงสุดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (R2 = 0.490, (OC_MCEFF_HU) = 0.700 และ p  0.01) 

ส่วนโมเดลท่ี 2 พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้นพนัธกิจ (CO_MC) เป็น
องคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (R2 = 0.543, 
(OC_MCEFF_HU) = 0.396 และ p  0.01) และวฒันธรรมองคก์ารดา้นการมีส่วนร่วม (CO_IC) 
เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลรองลงมา (R2 = 0.543, (OC_IC 
EFF_HU) = 0.381 และ p  0.01) 

แสดงให้เห็นว่า เม่ือพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การดา้น
มนุษยสมัพนัธ์ (EFF_HU) เพียงองคป์ระกอบเดียว พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารดา้นพนัธกิจ (OC_MC) 
เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด (OC_MCEFF_HU) = 0.700
โดย R2 = 0.490 หมายความว่า ร้อยละ 49 ของค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองค์การ
ด้านมนุษยสัมพนัธ์ (EFF_HU) สามารถอธิบายและทาํนายด้วยองค์ประกอบปัจจยัดา้น
วฒันธรรมองคก์ารดา้นพนัธกิจ ในระดบัสูง ตามโมเดลท่ี 1  

ในขณะท่ี  ตามโมเดลท่ี  2 ร้อยละ  45.3 ของค่าความแปรปรวนใน
องคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (EFF_HU) สามารถอธิบายและทาํนายโดย
องคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารดา้นพนัธกิจ (OC_MC) (OC_MCEFF_HU) = 
0.396 และรองลงมา ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์ารดา้นการมีส่วนร่วม (OC_IC) ซ่ึงส่งอิทธิพล  1(OC_IC 
EFF_HU) = 0.381  ในระดบัสูง 
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ตารางที ่4.22  แสดงการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ วิธี Stepwise ระหวา่งตวัแปรประสิทธิผลองคก์าร  
ดา้นมนุษยส์มัพนัธ์ (HU) ฐานะตวัแปรท่ีถูกทาํนายกบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้น
วฒันธรรมองคก์าร 

 
 Model 1 Model 2 
Variables B SE B  B SE B  

MC .684 .048 .700 .386 .075 .396 
IC    .376 .076 .381 

R2  .490   .543  
R2 change     .052  
F for change in R2     24.553  

 
หมายเหตุ:  Dependent Variable: EFF_HU ,  N = 217   *p  <  0.05;  **p  <  0.01 
  

สําหรับตัวแปรตามองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การด้านระบบเปิด
(EFF_OP) นั้น ปรากฏ 2โมเดล โดยโมเดลท่ี 1 ซ่ึงแสดงเฉพาะองคป์ระกอบท่ีมีความสามารถใน
การทาํนายองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นระบบเปิด (EFF_OP) สูงสุดเพียงตวัเดียว พบว่า 
วฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั (CO_AC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่ง
อิทธิพลสูงสุดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (R2 = 0.500, (OC_ACEFF_OP) = 0.707 และ p  0.01) 

ส่วนโมเดลท่ี 2 พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั (CO_AC) เป็น
องคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (R2 = 0.514, 
(OC_ACEFF_OP) = 0.501 และ p  0.01) และวฒันธรรมองคก์ารดา้นการพนัธกิจ (CO_MC) 
เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลรองลงมา (R2 = 0.514, (OC_MC 
EFF_OP) = 0.238 และ p  0.01) 

แสดงให้เห็นว่า เม่ือพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การดา้น
ระบบเปิด (EFF_OP) เพียงองคป์ระกอบเดียว พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั (OC_AC) 
เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด (OC_ACEFF_OP) = 0.707
โดย R2 = 0.500 หมายความว่า ร้อยละ 50 ของค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองค์การ
ด้านระบบเปิด (EFF_OP) สามารถอธิบายและทาํนายด้วยองค์ประกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรม
องคก์ารดา้นการปรับตวั ในระดบัสูง ตามโมเดลท่ี 1  

ในขณะท่ี  ตามโมเดลท่ี  2 ร้อยละ  51.4 ของค่าความแปรปรวนใน
องคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นการปรับตวั (EFF_OP) สามารถถูกอธิบายและทาํนายโดย
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องคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั (OC_AC) (OC_ACEFF_OP) = 
0.501และรองลงมา ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์ารดา้นพนัธกิจ (OC_MC) ซ่ึงส่งอิทธิพล 1(OC_MC 
EFF_OP) = 0.238 ในระดบัสูง 
      
ตารางที ่4.23  แสดงการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ วิธี Stepwise ระหวา่งตวัแปรประสิทธิผลองคก์าร  

ดา้นระบบเปิด (OP) ฐานะตวัแปรท่ีถูกทาํนายกบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรม
องคก์าร 

 
 Model 1 Model 2 
Variables B SE B  B SE B  

AC .812 .055 .707** .576 .109 .501** 
                                          MC    .279 .111 .238** 
R2  .500   .514  
R2 change     .014  
F for change in R2     6.280**  

 
หมายเหตุ:  Dependent Variable: EFF_OP ,  N = 217   *p  <  0.05;  **p  <  0.01 
 

สําหรับตวัแปรตามองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นเป้าหมายเชิง
เหตุผล (EFF_RA) นั้น ปรากฏ 2โมเดล โดยโมเดลท่ี 1 ซ่ึงแสดงเฉพาะองคป์ระกอบท่ีมีความสามารถใน
การทาํนายองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA) สูงสุดเพียงตวัเดียว 
พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (CO_CC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ี
ส่งอิทธิพลสูงสุดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (R2 = 0.335, (OC_CCEFF_RA) = 0.578 และ p  0.01) 

ส่วนโมเดลท่ี 2 พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (CO_CC) เป็น
องคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (R2 = 0.369, 
(OC_CCEFF_RA) = 0.324 และ p  0.01) และวฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั (CO_AC) 
เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลรองลงมา (R2 = 0.369, (OC_AC 
EFF_RA) = 0.315 และ p  0.01) 

แสดงให้เห็นว่า เม่ือพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การดา้น
เป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA) เพียงองค์ประกอบเดียว พบว่า วฒันธรรมองค์การด้านเอกภาพ 
(OC_CC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด (OC_CCEFF_RA) 
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= 0.578โดย R2 = 0.335 หมายความว่า ร้อยละ 33.5 ของค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผล
องค์การด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA) สามารถอธิบายและทาํนายด้วยองค์ประกอบ
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ ในระดบัสูง ตามโมเดลท่ี 1  

ในขณะท่ี  ตามโมเดลท่ี  2 ร้อยละ  36.9 ของค่าความแปรปรวนใน
องคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA) สามารถถูกอธิบายและ
ทาํนายโดยองค์ประกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์การดา้นเอกภาพ (OC_CC) (OC_CC 
EFF_RA) = 0.324 และรองลงมา ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั (OC_AC) ซ่ึงส่งอิทธิพล   
(OC_ACEFF_RA) = 0.315 ในระดบัสูง 
      
ตารางที ่4.24  แสดงการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ วิธี Stepwise ระหวา่งตวัแปรประสิทธิผลองคก์าร 

ดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล (RA) ฐานะตวัแปรท่ีถูกทาํนายกบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้น
วฒันธรรมองคก์าร 

 
 Model 1 Model 2 
Variables B SE B  B SE B  

CC .653 .063 .578** .366 .104 .324** 
AC    .317 .093 .315** 

R2  .335   .369  
R2 change     .034  
F for change in R2     11.662**  

 
หมายเหตุ:  Dependent Variable: EFF_RA ,  N = 217   *p  <  0.05;  **p  <  0.01 
 

สําหรับตวัแปรตามองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นกระบวนการ
ภายใน (EFF_IN) นั้ น ปรากฏ 2โมเดล โดยโมเดลท่ี 1 ซ่ึงแสดงเฉพาะองค์ประกอบท่ีมี
ความสามารถในการทาํนายองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นกระบวนการภายใน (EFF_IN) 
สูงสุดเพียงตวัเดียว พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (CO_CC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้น
วฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (R2 = 0.338, (OC_CCEFF_IN) = 
0.581 และ p  0.01) 

ส่วนโมเดลท่ี 2 พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (CO_CC) เป็น
องคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (R2 = 0.351, 
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(OC_CCEFF_IN) = 0.412 และ p  0.01) และวฒันธรรมองคก์ารดา้นการมีส่วนร่วม (CO_IC) 
เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลรองลงมา (R2 = 0.351, (OC_IC 
EFF_RA) = 0.204 และ p  0.01) 

แสดงให้เห็นว่า เม่ือพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การดา้น
กระบวนการภายใน (EFF_IN) เพียงองคป์ระกอบเดียว พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ 
(OC_CC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด (OC_CCEFF_IN) 
= 0.581 โดย R2 = 0.338 หมายความว่า ร้อยละ 33.8 ของค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผล
องคก์ารดา้นกระบวนการภายใน (EFF_IN) สามารถอธิบายและทาํนายด้วยองค์ประกอบปัจจยั
ดา้นวฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ ในระดบัสูง ตามโมเดลท่ี 1  

ในขณะท่ี  ตามโมเดลท่ี  2 ร้อยละ  35.1 ของค่าความแปรปรวนใน
องคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นกระบวนการภายใน (EFF_IN) สามารถถูกอธิบายและทาํนาย
โดยองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (OC_CC) (OC_CCEFF_OP) = 
0.412 และรองลงมา ได้แก่ วฒันธรรมองค์การดา้นการมีส่วนร่วม (OC_IC) ซ่ึงส่งอิทธิพล   
(OC_ICEFF_RA) = 0.204 ในระดบัสูง 
     
ตารางท่ี 4.25  แสดงการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ วิธี Stepwise ระหวา่งตวัแปรประสิทธิผลองคก์าร  

ดา้นกระบวนการภายใน (IN) ฐานะตวัแปรท่ีถูกทาํนายกบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้น
วฒันธรรมองคก์าร 
 

 Model 1 Model 2 
Variables B SE B  B SE B  

CC .611 .058 .581 .433 .104 .412 
                      IC    .198 .096 .204 
R2  .338   .351  
R2 change     .013  
F for change in R2     4.262  

 
หมายเหตุ:  Dependent Variable: EFF_IN , N = 217  *p  <  0.05;  **p  <  0.01 
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2) ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์ารใน 
ฐานะตวัแปรท่ีถูกทาํนายกบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ 

สาํหรับตวัแปรตามองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ 
(EFF_HU) นั้น ปรากฏ 2โมเดล โดยโมเดลท่ี 1 ซ่ึงแสดงเฉพาะองคป์ระกอบท่ีมีความสามารถใน
การทาํนายองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (EFF_HU) สูงสุดเพียงตวัเดียว พบว่า 
การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (LO_TL) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพล
สูงสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (R2 = 0.392,  (LO_TLEFF_HU) = 0.626 และ p  0.01)  

ส่วนโมเดลท่ี 2 พบวา่ การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (LO_TL) เป็นองคป์ระกอบ
ปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ การเตรียมกลยทุธ์ผูน้าํสาํหรับ
การเรียนรู้ (LO_SL) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (R2 = 0.453, (LO_TL EFF_HU) = 0.368 และ p 
 0.01,  (LO_SLEFF_HU) = 0.365 และ p  0.01) 

แสดงให้เห็นว่า เม่ือพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การดา้น
มนุษยส์ัมพนัธ์ (EFF_HU) เพียงองคป์ระกอบเดียว พบว่า การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (LO_TL) เป็น
องคป์ระกอบปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด (LO_TLEFF_HU) = 0.626 
โดย R2 = 0.392 หมายความว่า ร้อยละ 39.2 ของค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองค์การ
ด้านมนุษยส์ัมพนัธ์ (EFF_HU) สามารถอธิบายและทาํนายด้วยองค์ประกอบปัจจยัดา้นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้มิติการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (LO_TL) ในระดบัสูง ตามโมเดลท่ี 1  

ในขณะท่ี  ตามโมเดลท่ี  2 ร้อยละ  45.3 ของค่าความแปรปรวนใน
องคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นมนุษยส์มัพนัธ์ (EFF_HU) สามารถถูกอธิบายและทาํนายโดย
องคป์ระกอบปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้มิติการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (LO_TL) ซ่ึงส่งอิทธิพล
สูงสุด (LO_TLEFF_HU) = 0.368 และรองลงมา ไดแ้ก่ มิติการเตรียมกลยุทธ์ผูน้าํสาํหรับการ
เรียนรู้ (LO_SL) (LO_SLEFF_HU) = 0.365 ในระดบัสูง 
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ตารางที ่4.26  แสดงการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ วิธี Stepwise ระหวา่งตวัแปรประสิทธิผลองคก์าร 
ดา้นมนุษยส์มัพนัธ์ (HU) ฐานะตวัแปรท่ีถูกทาํนายกบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นองคก์าร
การเรียนรู้ 

 
 Model 1 Model 2 
Variables B SE B  B SE B  

LO_TL 0.561 0.048 0.626** 0.330 0.064 0.368** 
LO_SL    0.317 0.062 0.365** 

       
R2  0.392   0.453  
R2 change     0.066  
F for change in R2     26.193**  

 
หมายเหตุ:  Dependent Variable: EFF_HU , N = 217   *p  <  .05;  **p  <  .01. 
      

สําหรับตัวแปรตามองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การด้านระบบเปิด 
(EFF_OP) นั้น ปรากฏ 2 โมเดล โดยโมเดลท่ี 1 ซ่ึงแสดงเฉพาะองคป์ระกอบท่ีมีความสามารถใน
การทาํนายองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นระบบเปิด (EFF_OP) สูงสุดเพียงตวัเดียว พบว่า 
การให้อาํนาจและนาํไปสู่การมีวิสัยทศัน์ร่วม (LO_EM) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (R2 = 0.365, (LO_EMEFF_OP) = 
0.604 และ  p  0.01)  

ส่วนโมเดลท่ี 2 พบว่า การให้อาํนาจและนําไปสู่การมีวิสัยทัศน์ร่วม 
(LO_EM) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ การ
เตรียมกลยทุธ์ผูน้าํสาํหรับการเรียนรู้ (LO_SL) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (R2 = 0.405, 1(LO_EM 
EFF_OP) = 0.392 และ p  0.01, 2(LO_SLEFF_OP) = 0.290 และ p  0.01) 

แสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือพิจารณาเฉพาะองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้น
ระบบเปิด (EFF_OP)  เพียงองคป์ระกอบเดียว อาํนาจและนาํไปสู่การมีวิสัยทศัน์ร่วม (LO_EM) 
เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด (LO_EMEFF_OP) = 
0.604  โดย R2 = 0.365 หมายความว่าร้อยละ 36.5 ของค่าความแปรปรวนในองคป์ระกอบ
ประสิทธิผลองคก์ารดา้นระบบเปิด (EFF_OP)    สามารถถูกอธิบายและทาํนายโดยองคป์ระกอบ
ดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้มิติของการให้อาํนาจบุคคลตามวิสัยทศัน์ (LO_EM) ในระดบัสูง ตาม
โมเดลท่ี 1  
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ในขณะท่ี  ตามโมเดลท่ี  2 ร้อยละ  40.5 ของค่าความแปรปรวนใน
องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การด้านระบบเปิด (EFF_OP) สามารถอธิบายและทาํนายด้วย
องคป์ระกอบปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้มิติอาํนาจและนาํไปสู่การมีวิสัยทศัน์ร่วม (LO_EM) 
ซ่ึงส่งอิทธิพลสูงสุด 1(LO_EMEFF_OP) = 0.392  และ รองลงมา ไดแ้ก่ การเตรียมกลยทุธ์
ผูน้าํเพื่อการเรียนรู้ (LO_SL) 2(LO_SLEFF_OP) = 0.290 ในระดบัสูง 
 
ตารางที ่4.27  แสดงการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ วิธี Stepwise ระหวา่งตวัแปรประสิทธิผลองคก์าร  

ดา้นระบบเปิด (OP) ฐานะตวัแปรท่ีถูกทาํนายกบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นองคก์ารการ
เรียนรู้ 

 
 Model 1 Model 2 
Variables B SE B  B SE B  

LO_EM .579 .052 .604** 0.375 0.074 0.329** 
LO_ES    0.305 0.081 0.290** 

R2  0.365   0.405  
R2 change     0.039  
F for change in R2     14.837**  

 
หมายเหตุ:  Dependent Variable: EFF_OP , N = 217   *p  <  0.05;  **p  <  0.01 
 

สําหรับตวัแปรตามองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นเป้าหมายเชิง
เหตุผล(EFF_RA) นั้น ปรากฏ 2 โมเดล โดยโมเดลท่ี 1 ซ่ึงแสดงเฉพาะองคป์ระกอบท่ีมีความสามารถใน
การทาํนาย องคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA) สูงสุดเพียงตวัเดียว 
พบว่า การเตรียมกลยุทธ์ผูน้าํสาํหรับการเรียนรู้ (LO_SL) เป็นองค์ประกอบปัจจัยด้านองค์การ
แห่งการเรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (R2 = 0.278, (LO_EFF_RA) = 
0.527 และ p  0.01) 

ส่วนโมเดลท่ี 2 พบว่า การเตรียมกลยทุธ์ผูน้าํสาํหรับการเรียนรู้ (LO_SL) 
เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ การส่งเสริม
การไต่ถามและสนทนา (LO_ID) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (R2 = 0.298, 1(LO_SLEFF_RA) = 0.385 
และ p  0.01, 2(LO_IDEFF_RA) = 0.202 และ p  0.05) 
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แสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือพิจารณาเฉพาะองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้น
เป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA)  เพียงองคป์ระกอบเดียว พบว่า การเตรียมกลยุทธ์ผูน้าํสาํหรับการ
เรียนรู้  (LO_SL) เ ป็นองค์ประกอบปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ ท่ี ส่งอิทธิพลสูงสุด 
(LO_EFF_RA) = 0.527   โดย R2 = 0.278 หมายความว่า ร้อยละ 27.8 ของค่าความแปรปรวน
ในองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA) สามารถอธิบายและทาํนาย
ดว้ยองคป์ระกอบปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้มิติของการเตรียมกลยุทธ์ผูน้าํสาํหรับการเรียนรู้ 
(LO_SL) ในระดบัสูง ตามโมเดลท่ี 1  

ในขณะท่ี  ตามโมเดลท่ี  2 ร้อยละ  29.8 ของค่าความแปรปรวนใน
องคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA) สามารถถูกอธิบายและทาํนายโดย
องค์ประกอบปัจจยัด้านองค์การแห่งการเรียนรู้มิติของการเตรียมกลยุทธ์ผูน้ําสําหรับการเรียนรู้ 
(LO_SL) ซ่ึงส่งอิทธิพลสูงสุด   1(LO_SLEFF_RA) = 0.385 รองลงมา ไดแ้ก่ การส่งเสริมการไต่
ถามและสนทนา (LO_ID) 2(LO_IDEFF_RA) = 0.202 ในระดบัสูง 
      
ตารางที ่4.28  แสดงการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ วิธี Stepwise ระหวา่งตวัแปรประสิทธิผลองคก์าร 

ดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA) ฐานะตวัแปรท่ีถูกทาํนายกบัองคป์ระกอบปัจจยั
ดา้นองคก์ารการเรียนรู้ 

 
 Model 1 Model 2 
Variables B SE B   B SE B 

LO_SL 0.485 0.053 0.527** 0.354 0.074 0.385** 
LO_ID    0.193 0.077 0.202** 

R2  0.278   0.298  
R2 change     0.021  
F for change in 
R2 

    6.308**  

 
หมายเหตุ:  Dependent Variable: EFF_RA , N = 217     *p  <  .05;  **p  <  .01 
 

สําหรับตวัแปรตามองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นกระบวนการ
ภายใน (EFF_IN) นั้น ปรากฏเพียง 1 โมเดล แสดงเฉพาะองคป์ระกอบท่ีมีความสามารถในการ
ทาํนายองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นกระบวนการภายใน (EFF_IN) สูงสุดเพียงตวัเดียว อยา่งมี
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นยัสาํคญัทางสถิติ โดยพบว่า การเตรียมกลยุทธ์ผูน้าํสาํหรับการเรียนรู้ (LO_SL) เป็นองคป์ระกอบ
ปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด เพียงองค์ประกอบเดียวต่อองค์ประกอบ
ประสิทธิผลองคก์ารดา้นกระบวนการภายใน (EFF_IN) (R2 = 0.233,  (LO_SLEFF_IN) = 0.483 
และ p  0.01) 

แสดงให้เห็นว่า เม่ือพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การดา้น
กระบวนการภายใน (EFF_IN)   เพียงองคป์ระกอบเดียว พบว่า การเตรียมกลยทุธ์ผูน้าํสาํหรับการ
เรียนรู้ (LO_SL) เป็นองค์ประกอบปัจจยัดา้นองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด ต่อ
องคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นกระบวนการภายใน (EFF_IN) (LO_SLEFF_IN) = 0.483 
โดย R2 = 0.233 หมายความว่า ร้อยละ 23.3 ของค่าความแปรปรวนในองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์าร
ดา้นกระบวนการภายใน (EFF_IN) สามารถอธิบายและทาํนายดว้ยองคป์ระกอบปัจจยัดา้นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้มิติของการเตรียมกลยทุธ์ผูน้าํสาํหรับการเรียนรู้ (LO_SL) ในระดบัสูง ตามโมเดล 
     
ตารางที ่4.29  แสดงการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ วิธี Stepwise ระหวา่งตวัแปรประสิทธิผลองคก์าร 

ดา้นกระบวนการภายใน (EFF_IN) ฐานะตวัแปรท่ีถูกทาํนายกบัองคป์ระกอบปัจจยั
ดา้นองคก์ารการเรียนรู้ 

 
 Model 1 
Variables B SE B 

LO_SL 0.414 0.051 0.483** 
    

R2  0.233  
R2 change    
F for change in R2    

 
หมายเหตุ:  Dependent Variable: EFF_IN , N = 217   *p  <  0.05;  **p  <  0.01 

 
3) ความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์ารใน

ฐานะตัวแปรท่ีถูกทํานายกับองค์ประกอบปัจจัยด้านวัฒนธรรม
องคก์ารและองคป์ระกอบปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ 

สาํหรับตวัแปรตามองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์
(EFF_HU) นั้น ปรากฏ 3โมเดล โดยโมเดลท่ี 1 ซ่ึงแสดงเฉพาะองคป์ระกอบท่ีมีความสามารถใน
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การทาํนายองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (EFF_HU) สูงสุดเพียงตวัเดียว พบว่า 
วฒันธรรมองคก์ารดา้นพนัธกิจ (CO_MC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่ง
อิทธิพลสูงสุดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (R2 = 0.490, (OC_MCEFF_HU) = 0.700 และ p  0.01) 

ส่วนโมเดลท่ี 2 พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้นพนัธกิจ (CO_MC) เป็น
องคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (R2 = 0.543, 
(OC_MCEFF_HU) = 0.396 และ p  0.01) และวฒันธรรมองคก์ารดา้นการมีส่วนร่วม (CO_IC) 
เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลรองลงมา (R2 = 0.543, (OC_IC 
EFF_HU) = 0.381 และ p  0.01) 

ส่วนโมเดลท่ี 3 พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้นพนัธกิจ (CO_MC) เป็น
องคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (R2 = 0.559, 
(OC_MCEFF_HU) = 0.332 และ p  0.01)  และวฒันธรรมองคก์ารดา้นการมีส่วนร่วม 
(CO_IC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลรองลงมาอนัดบัสอง (R2 = 
0.559, (OC_ICEFF_HU) = 0.301 และ p  0.01) และองคก์ารการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนั
เป็นทีม (LO_TL) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพลรองลงมาอนัดบัสาม 
(R2 = 0.559, (LO_TLEFF_HU) = 0.186 และ p  0.01)  

แสดงให้เห็นว่า เม่ือพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การดา้น
มนุษยส์มัพนัธ์ (EFF_HU) เพียงองคป์ระกอบเดียว พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารดา้นพนัธกิจ (OC_MC) 
เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด (OC_MCEFF_HU) = 0.700
โดย R2 = 0.490 หมายความว่า ร้อยละ 49 ของค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองค์การ
ด้านมนุษยส์ัมพนัธ์ (EFF_HU) สามารถอธิบายและทาํนายด้วยองค์ประกอบปัจจยัดา้น
วฒันธรรมองคก์ารดา้นพนัธกิจ ในระดบัสูง ตามโมเดลท่ี 1  

ในขณะท่ี  ตามโมเดลท่ี  2 ร้อยละ  54.3 ของค่าความแปรปรวนใน
องคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นมนุษยสมัพนัธ์ (EFF_HU) สามารถถูกอธิบายและทาํนายโดย
องคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารดา้นพนัธกิจ (OC_MC) (OC_MCEFF_HU) = 
0.396  และรองลงมา ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์ารดา้นการมีส่วนร่วม (OC_IC)  ซ่ึงส่งอิทธิพล   

(OC_IC EFF_HU) = 0.381  ในระดบัสูง 
และในโมเดลท่ี 3 ร้อยละ 55.9 ของค่าความแปรปรวนในองคป์ระกอบ

ประสิทธิผลองคก์ารดา้นมนุษยส์มัพนัธ์ (EFF_HU) สามารถถูกอธิบายและทาํนายโดยองคป์ระกอบ
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารดา้นพนัธกิจ (OC_MC) (OC_MCEFF_HU) = 0.332  และ
รองลงมา ได้แก่ วฒันธรรมองค์การด้านการมีส่วนร่วม (OC_IC)  ซ่ึงส่งอิทธิพล  (OC_IC 
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EFF_HU) = 0.301 และอนัดบัรองลงมาคือ องคก์ารการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 
(LO_TL)  (LO_TLEFF_HU) = 0.168  ในระดบัสูง 
    
ตารางที ่4.30  แสดงการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ วิธี Stepwise ระหวา่งตวัแปรประสิทธิผลองคก์าร 

ดา้นมนุษยส์มัพนัธ์ (EFF_HU)  ฐานะตวัแปรท่ีถูกทาํนายกบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้น
วฒันธรรมองคก์ารและปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ 

 
 Model 1 Model 2 Model 3 
Variables B SE B  B SE B  B SE B 

MC .684 .048 .700** .386 .075 .396** .324 .077 .332** 
IC    .376 .076 .381** .296 .080 .301** 

LO_TL       .166 .060 .186** 
R2  .490   .543   .559  
R2 change     .052   .016  
F for change in R2     24.553**   7.669**  

 
หมายเหตุ:  Dependent Variable: EFF_HU , N = 217    *p  < 0.05;  **p  < 0.01 
 

สําหรับตัวแปรตามองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การด้านระบบเปิด 
(EFF_OP) นั้น ปรากฏ 2 โมเดล โดยโมเดลท่ี 1 ซ่ึงแสดงเฉพาะองคป์ระกอบท่ีมีความสามารถใน
การทาํนายองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นระบบเปิด (EFF_OP) สูงสุดเพียงตวัเดียว พบว่า 
วฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั (OC_AC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่ง
อิทธิพลสูงสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (R2 = 0.500, (OC_AC EFF_OP) = 0.707 และ  p  
0.01)  

ส่วนโมเดลท่ี 2 พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั (OC_AC) เป็น
องคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (R2 = 0.517, 
(OC_ACEFF_OP) = 0.586 และ p  0.01, รองลงมาไดแ้ก่ การใหอ้าํนาจและนาํไปสู่การมี
วิสยัทศัน์ร่วม (LO_EM) 2(LO_EMEFF_OP) = 0.190 และ p  0.01) 

ส่วนโมเดลท่ี 3 พบว่าปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั
(OC_AC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ (R2 = 0.527,(OC_ACEFF_HU) = 0.408 และ p  0.01) และรองลงมา ไดแ้ก่ วฒันธรรม
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องคก์ารดา้นพนัธกิจ (R2 = 0.527, (OC_MCEFF_OP) = 0.204 และ p  0.01) และอนัดบัท่ีสาม
คือการใหอ้าํนาจและนาํไปสู่การมีวิสัยทศัน์ร่วม (LO_EM)  (R2 = 0.527,(LO_EMEFF_OP) = 
0.169 และ p  0.01) 

แสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือพิจารณาเฉพาะองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้น
ระบบเปิด (EFF_OP)  เพียงองคป์ระกอบเดียว วฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั (OC_AC) เป็น
องคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด (OC_AC EFF_OP) = 0.707 
โดย R2 = 0.500 หมายความว่า ร้อยละ 50  ของค่าความแปรปรวนในองคป์ระกอบประสิทธิผล
องคก์ารดา้นระบบเปิด (EFF_OP)    สามารถอธิบายและทาํนายดว้ยองคป์ระกอบดา้นวฒันธรรม
องคก์ารในระดบัสูง ตามโมเดลท่ี 1 

ในขณะท่ี โมเดลท่ี 2 ร้อยละ 51.7 ของค่าความแปรปรวนในองคป์ระกอบ
ประสิทธิผลองค์การด้านระบบเปิด (EFF_OP) สามารถถูกอธิบายและทาํนายโดย วฒันธรรม
องค์การดา้นการปรับตวั (OC_AC) เป็นองค์ประกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์การท่ีส่งอิทธิพล
สูงสุด (OC_AC EFF_OP) = 0.586 ซ่ึงส่งอิทธิพลสูงสุด และ รองลงมา ไดแ้ก่ องคป์ระกอบ
ปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้มิติอํานาจและนําไปสู่การมีวิสัยทัศน์ ร่วม  (LO_EM)  

(LO_EMEFF_OP) = 0.190  ในระดบัสูงตามโมเดลท่ี 2  
และในโมเดลท่ี 3 ร้อยละ 52.7 ของค่าความแปรปรวนในองคป์ระกอบ

ประสิทธิผลองคก์ารดา้นระบบเปิด (EFF_OP) สามารถอธิบายและทาํนายดว้ยวฒันธรรมองคก์าร
ดา้นการปรับตวั (OC_AC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด  
(OC_AC EFF_OP) = 0.408 ซ่ึงส่งอิทธิพลสูงสุด และ รองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัวฒันธรรมองคก์าร
ดา้นพนัธกิจ   (OC_MCEFF_OP) = 0.204 และในอนัดบัท่ีสามคือ องคป์ระกอบปัจจยัดา้น
องค์การแห่งการเรียนรู้มิติอาํนาจและนําไปสู่การมีวิสัยทศัน์ร่วม (LO_EM)  (LO_EM 
EFF_OP) = 0.169 ในระดบัสูงตามโมเดลท่ี 3 
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ตารางที ่4.31  แสดงการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ วิธี Stepwise ระหวา่งตวัแปรประสิทธิผลองคก์าร 
ดา้นระบบเปิด (EFF_OP)   ฐานะตวัแปรท่ีถูกทาํนายกบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้น
วฒันธรรมองคก์ารและปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ 

 
 Model 1 Model 2 Model 3 
Variables B SE B  B SE B  B SE B 

AC .812 .055 .707** .653 .080 .586** .469 .117 .408** 
LO_EM    .182 .066 .190** .161 .067 .169** 

MC       .240 .111 .204** 
R2  .500   .517   .527  
R2 change     .017   .010  
F for change in R2     7.532**   4.633**  

 
หมายเหตุ:  Dependent Variable: EFF_OP,  N = 217   *p  < 0.05;  **p  < 0.01 
 

สําหรับตวัแปรตามองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นเป้าหมายเชิง
เหตุผล(EFF_RA) นั้น ปรากฏ 4 โมเดล โดยโมเดลท่ี 1 ซ่ึงแสดงเฉพาะองค์ประกอบท่ีมี
ความสามารถในการทาํนาย องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA) 
สูงสุดเพียงตวัเดียว พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (OC_CC) เป็นองค์ประกอบปัจจัยด้าน
วฒันธรรมองค์การท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (R2 = 0.335, (OC_CC 
EFF_RA) = 0.578  และ p  0.01) 

ส่วนโมเดลท่ี 2 พบว่าวฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (OC_CC) เป็น
องค์ประกอบปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์การท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (R2 = 
0.369, (OC_CCEFF_RA) = 0.324  และ p  0.01) และวฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั 
(OC_AC) เป็นองค์ประกอบปัจจยัดา้นวฒัฯธรรมองค์การท่ีส่งอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ
รองลงมา (R2 = 0.369, (OC_ACEFF_RA) = 0.315  และ p  0.01) 

ส่วนโมเดลท่ี 3 พบว่าวฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (OC_CC) เป็น
องค์ประกอบปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์การท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (R2 = 
0.384, (OC_CCEFF_RA) = 0.266  และ p  0.01) และวฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั 
(OC_AC) เป็นองค์ประกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์การท่ีส่งอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ
รองลงมา (R2 = 0.369, (OC_ACEFF_RA) = 0.234  และ p  0.01) โดยมีปัจจยัองคก์ารการ
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เรียนรู้ดา้นการเตรียมกลยุทธ์ผูน้าํ (LO_SL) เป็นองคป์ระกอบดา้นการเรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพลอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติเป็นอนัดบัสาม  (R2 = 0.369, (LO_SLEFF_RA) = 0.180  และ p  0.01) 

และโมเดลท่ี 4 พบว่าวฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั (OC_AC) เป็น
องค์ประกอบปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์การท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  (R2 = 
0.400, (OC_ACEFF_RA) = 0.314  และ p  0.01) และ p  0.01) และ วฒันธรรมองคก์าร
ดา้นเอกภาพ (OC_CC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติรองลงมา (R2 = 0.400, (OC_CCEFF_RA) = 0.281  โดยมีปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้
ดา้นการเตรียมกลยทุธ์ผูน้าํ (LO_SL) เป็นองคป์ระกอบดา้นการเรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติเป็นอนัดบัสาม  (R2 = 0.400, (LO_SLEFF_RA) = 0.270  และ p  0.01) และมีปัจจยั
องคก์ารการเรียนรู้ดา้นการสร้างโอกาสการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (LO_CL) เป็นองคป์ระกอบดา้นการ
เรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพลอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (R2 = 0.400, (LO_CLEFF_RA) = -0.211 และ 
p  0.01)) 

แสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือพิจารณาเฉพาะองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้น
เป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA)  เพียงองคป์ระกอบเดียว พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ 
(OC_CC) เป็นองค์ประกอบปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์การท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ (, (OC_CCEFF_RA) = 0.578   โดย R2 = 0.335  หมายความว่า ร้อยละ 35.50 ของค่า
ความแปรปรวนในองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA) สามารถ
อธิบายและทาํนายดว้ยองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (OC_CC) ในระดบัสูง 
ตามโมเดลท่ี 1  

ในขณะท่ี โมเดลท่ี 2 ร้อยละ 36.9 ของค่าความแปรปรวนในองคป์ระกอบ
ประสิทธิผลองคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA) สามารถอธิบายและทาํนายดว้ยองคป์ระกอบ
ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (OC_CC) ซ่ึงส่งอิทธิพลสูงสุด 1(OC_CCEFF_RA) = 
0.324 รองลงมา ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั (OC_AC) ซ่ึงส่งอิทธิพล  2(OC_AC 
EFF_RA) = 0.315 ในระดบัสูง ตามโมเดลท่ี 2 

โมเดลท่ี 3  ร้อยละ 38.4 ของค่าความแปรปรวนในองคป์ระกอบ
ประสิทธิผลดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA) สามารถอธิบายและทาํนายดว้ยองคป์ระกอบปัจจยั
วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (OC_CC) ซ่ึงส่งอิทธิพลสูงสุด 1(OC_CCEFF_RA) = 0.266
รองลงมา ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั (OC_AC) ซ่ึงส่งอิทธิพล  2(OC_ACEFF_RA) 
= 0.234 รองลงมาเป็นอนัดบัสามคือ องคก์ารการเรียนรู้ดา้นการเตรียมกลยุทธ์ผูน้าํ (LO_SL)  
(LO_SLEFF_RA) = 0.180  ในระดบัสูง 
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โมเดลท่ี 4 ร้อยละ 40 ของค่าความแปรปรวนในองคป์ระกอบประสิทธิผล
ดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA) สามารถอธิบายและทาํนายดว้ยองคป์ระกอบปัจจยัวฒันธรรม
องคก์ารดา้นการปรับตวั (OC_AC) ซ่ึงส่งอิทธิพลสูงสุด 2(OC_ACEFF_RA) = 0.314 รองลงมา
เป็นอนัดบัสองคือวฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (OC_CC) ซ่ึงส่งอิทธิพล 1(OC_CCEFF_RA) 
= 0.281 รองลงมา ไดแ้ก่ รองลงมาเป็นอนัดบัสามคือ องคก์ารการเรียนรู้ดา้นการเตรียมกลยทุธ์ผูน้าํ 
(LO_SL)  (LO_SLEFF_RA) = 0.180  ในระดบัสูง และมีปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ดา้นการ
สร้างโอกาสการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (LO_CL) เป็นองคป์ระกอบดา้นการเรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพลอยา่ง
ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (LO_CLEFF_RA) = -0.211 หรือไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิองคก์าร
นัน่เอง 
 
ตารางที ่4.32  แสดงการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ วิธี Stepwise ระหวา่งตวัแปรประสิทธิผลองคก์าร 

ดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA) ฐานะตวัแปรท่ีถูกทาํนายกบัองคป์ระกอบปัจจยั
ดา้นวฒันธรรมองคก์ารและปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ 

 
 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Variables B SE B   B SE B  B SE B  B SE B 
CC .653 .063 .578** .366 .104 .324** .301   .107 .266** .318 .106 .281** 
AC    .317 .093 .315** .236 .098 .234** .317 .103 .314** 

LO_SL       .166 .072 .180** .248 .079 .270** 
LO_CL          -.180 .075 -.211 

R2  .335   .369   .384   .400  
R2 change     .034   .015   .016  

F for change in R2    11.662**   5.257**   5.731**  

 
หมายเหตุ:  Dependent Variable: EFF_RA , N = 217   *p  < 0.05;  **p  < 0.01 
 

สําหรับตวัแปรตามองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นกระบวนการ
ภายใน (EFF_IN) นั้น ปรากฏ 4 โมเดล โดยโมเดลท่ี 1 ซ่ึงแสดงเฉพาะองคป์ระกอบท่ีมีความสามารถใน
การทาํนาย องคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นกระบวนการภายใน (EFF_IN) เพียงองคป์ระกอบ
เดียวเท่านั้น พบว่า  วฒันธรรมองค์การดา้นเอกภาพ (OC_CC) เป็นองค์ประกอบปัจจยัดา้น
วฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (R2 = 0.338, (OC_CC 
EFF_IN) = 0.581  และ p  0.01) 
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ในโมเดลท่ี 2 พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (OC_CC) เป็น
องค์ประกอบปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์การท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (R2 = 
0.352, (OC_CCEFF_IN) = 0.471  และ p  0.01) และรองลงมาคือ ปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้
ดา้นเตรียมกลยทุธ์ผูน้าํเพื่อการเรียนรู้ (LO_SL) (R2 = 0.352, (LO_SLEFF_IN) = 0.162  และ p 
 0.01) 

ในโมเดลท่ี 3 พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (OC_CC) เป็น
องค์ประกอบปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์การท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (R2 = 
0.375, (OC_CCEFF_IN) = 0.543  และ p  0.01) และรองลงมาคือ ปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้
ดา้นเตรียมกลยทุธ์ผูน้าํเพื่อการเรียนรู้ (LO_SL) (R2 = 0.375, (LO_SLEFF_IN) = 0.290  และ p 
 0.01) และอนัดบัท่ีสามคือ ปัจจยัองค์การการเรียนรู้ดา้นการสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  
(LO_CL) ส่งอิทธิพล อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (R2 = 0.375, (LO_SLEFF_IN) = -0.240  
และ p  0.01)  

ในโมเดลท่ี 4 พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (OC_CC) เป็น
องค์ประกอบปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์การท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (R2 = 
0.394, (OC_CCEFF_IN) = 0.380  และ p  0.01) และรองลงมาคือ ปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้
ดา้นเตรียมกลยทุธ์ผูน้าํเพื่อการเรียนรู้ (LO_SL) (R2 = 0.394, (LO_SLEFF_IN) = 0.296  และ p 
 0.01) และอนัดบัท่ีสามคือ วฒันธรรมองคก์ารดา้นการมีส่วนร่วม (OC_IC) (R2 = 0.394, 
(OC_ICEFF_IN) = 0.268  และ p  0.01) และอนัดบัท่ีส่ีคือ ปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ดา้นการ
สร้างการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  (LO_CL) ส่งอิทธิพล อย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (R2 = 0.394, 
(LO_SLEFF_IN) = -0.308  และ p  0.01) 

แสดงให้เห็นว่า เม่ือพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การดา้น
กระบวนการภายใน (EFF_IN)   เพียงองคป์ระกอบเดียว พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ 
(OC_CC) เป็นองค์ประกอบปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์การท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด ต่อประสิทธิผล
องคก์ารดา้นกระบวนการภายใน (EFF_IN) (OC_CCEFF_RA) = 0.581 โดย R2 = 0.338 
หมายความว่า ร้อยละ 33.8 ของค่าความแปรปรวนใน องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การดา้น
กระบวนการภายใน (EFF_IN)  สามารถอธิบายและทาํนายโดยองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรม
องคก์ารดา้นเอกภาพ (OC_CC)  ในระดบัสูง ตามโมเดลท่ี 1  

ในขณะท่ี โมเดลท่ี 2 ร้อยละ 35.2 ของค่าความแปรปรวนในองคป์ระกอบ
ประสิทธิผลองคก์ารดา้นกระบวนการภายใน (EFF_IN)  สามารถถูกอธิบายและทาํนายโดยองคป์ระกอบ
ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (OC_CC) ซ่ึงส่งอิทธิพลสูงสุด 1(OC_CCEFF_IN) = 0.471 
รองลงมา ไดแ้ก่ องคก์ารการเรียนรู้ดา้น เตรียมกลยุทธ์ผูน้าํเพื่อการเรียนรู้ (LO_SL) ซ่ึงส่งอิทธิพล   

(LO_SLEFF_IN) = 0.162 ในระดบัสูง ตามโมเดลท่ี 2 
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ในโมเดลท่ี 3 ร้อยละ  37.5 ของค่าความแปรปรวนในองค์ประกอบ
ประสิทธิผลองคก์ารดา้นกระบวนการภายใน (EFF_IN)  สามารถถูกอธิบายและทาํนายโดยองคป์ระกอบ
ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (OC_CC) ซ่ึงส่งอิทธิพลสูงสุด 1(OC_CCEFF_IN) = 0.543 
รองลงมา ไดแ้ก่ องคก์ารการเรียนรู้ดา้น เตรียมกลยุทธ์ผูน้าํเพื่อการเรียนรู้ (LO_SL) ซ่ึงส่งอิทธิพล   

(LO_SLEFF_IN) = 0.290 และอนัดบัท่ีสามคือ ปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ดา้นการสร้างการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ือง  (LO_CL) ส่งอิทธิพล อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (LO_SLEFF_RA) = -0.240    
ตามโมเดลท่ี 3 

ในโมเดลท่ี 4 ร้อยละ  39.4 ของค่าความแปรปรวนในองค์ประกอบ
ประสิทธิผลองคก์ารดา้นกระบวนการภายใน (EFF_IN)  สามารถถูกอธิบายและทาํนายโดยองคป์ระกอบ
ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (OC_CC) ซ่ึงส่งอิทธิพลสูงสุด  (OC_CCEFF_IN) = 0.380
รองลงมาคือ  ปัจจัยองค์การการเ รียนรู้ด้านเตรียมกลยุทธ์ผู ้นํา เพื่อการเ รียน รู้  (LO_SL) 
(LO_SLEFF_IN) = 0.296  และอนัดบัท่ีสามคือ วฒันธรรมองคก์ารดา้นการมีส่วนร่วม 
(OC_IC) (OC_ICEFF_IN) = 0.268  และ และอนัดบัท่ีส่ีคือ ปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ดา้นการ
สร้างการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  (LO_CL) ส่งอิทธิพล อย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (LO_SL 
EFF_IN) = -0.308   
      
ตารางที ่4.33  แสดงการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ วิธี Stepwise ระหวา่งตวัแปรประสิทธิผลองคก์าร 

ดา้นกระบวนการภายใน (EFF_IN)  ฐานะตวัแปรท่ีถูกทาํนายกบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้น
วฒันธรรมองคก์ารและปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ 

 
 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Variables B SE B  B SE B  B SE B  B SE B 
CC .611 .058 .581** .495 .079 .471** .571 .082 .543** .400 .105 .380** 
LO_SL    .139 .064 .162** .248 .074 .290** .230 .074 .269** 
LO_CL       -.191 .068 -.240** -.245 .070 -

.308** 
IC          .260 .102 .268** 
R2  .338   .352   .375   .394  
R2 change     .034   .015   .016  
F for change in R2    11.662**   5.257**   5.731**  

 
หมายเหตุ:  Dependent Variable: EFF_IN , N = 217    *p  < 0.05;  **p  < 0.01 

 



 
บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

เน้ือหาในบทน้ี จะนาํเสนอ 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 จะเป็นส่วนท่ีว่าดว้ยสรุปผลท่ีไดจ้าก
การศึกษาในบทท่ี 4 และในส่วนท่ี 2 จะเป็น ส่วนท่ีว่าดว้ยการอภิปรายผล และส่วนท่ี 3 จะว่าดว้ย
ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

ในการสรุปผลคร้ังน้ีสามารถแบ่งออกแบ่งส่วนยอ่ยได ้2 ส่วนคือ สรุปผลการศึกษาท่ีไดจ้าก
ตวัแบบตามทฤษฎี ในส่วนท่ี 2 จะสรุปผลการศึกษาท่ีไดจ้ากขอ้คน้พบภายใตบ้ริบทท่ีศึกษา 

 

5.1  สรุปผลการศึกษาทีไ่ด้จากการศึกษา  
 
ในส่วนน้ีจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 1) สรุปผลขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคลและหน่วยงาน     

2) สรุปผลดา้นการประเมินตวัแบบมาตรวดั 3) สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 4) สรุปผลจากขอ้
คน้พบเพิ่มเติมจากตัวแบบตามทฤษฎี และ 5) สรุปผลตัวแบบตามทฤษฎีในระดับแนวคิดเม่ือ
พิจารณาในภาพรวม 

 
5.1.1  สรุปผลข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคลและหน่วยงาน   
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชศ้าลยติุธรรมจาํนวน 239 ศาล เป็นประชากรในการศึกษา  โดยส่ง

แบบสอบถามไปยงัศาลทั้งหมด จาํนวนศาลละ 5 ชุด โดยกลุ่มเป้าหมายในแต่ละศาลประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารศาล 1 ชุด รองผูบ้ริหารศาล 1 ผูพ้ิพากษา 1 ชุด ผูอ้าํนวยการประจาํศาลฯ 1 ชุด และ
ขา้ราชการศาลยติุธรรม  1 ชุด  ดงันั้นจาํนวนแบบสอบถามท่ีจดัส่งเท่ากบั 1,195 ชุด และไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัคืนจาํนวน 845 ชุด จาก 217 ศาล ซ่ึงสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

จากจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ินจาํนวน 845 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศ
หญิงคิดเป็นร้อยละ 39.64 และเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 60.36 มีอายนุอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 30 ปี คิด
เป็นร้อยละ 0.71 อายรุะหว่าง 31–35 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.73  อายรุะหว่าง 36–40  ปี คิดเป็นร้อยละ 
6.75 อายรุะหว่าง 41–45  ปี คิดเป็นร้อยละ 17.16 อายรุะหว่าง 46–50  ปี คิดเป็นร้อยละ 29.11 อายุ
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ระหวา่ง 51–55  ปี คิดเป็นร้อยละ 29.00 อายรุะหวา่ง 56–60  ปี คิดเป็นร้อยละ 11.36 อายเุท่ากบัหรือ
มากกว่า 61 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.18 ในดา้นระดบัการศึกษา โดยระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
62.72 และระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 34.80 ระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 2.25 และ
ในระดบัปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.23 ในดา้นระยะเวลาการทาํงานในศาลยติุธรรมทั้งส้ิน นอ้ย
กว่าหรือเท่ากบั 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.95 ระหว่าง 11–20  ปี คิดเป็นร้อยละ 46.27 ระหว่าง 21–30  ปี 
คิดเป็นร้อยละ 24.85 ระหว่าง 31–40 ปี คิดเป็นร้อยละ16.69  จากผูร้ะบุคาํตอบทั้งส้ิน โดยผูไ้ม่ระบุ
คาํตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.24 

ในดา้นระยะเวลาท่ีทาํงานในศาลปัจจุบนั พบว่า นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
84.38 ระหว่าง 6–10 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.33 ระหว่าง 11–15  ปี คิดเป็นร้อยละ 2.48 มีระหว่าง 16–20  ปี 
คิดเป็นร้อยละ 4.73 ระหว่าง 21–25  ปี คิดเป็นร้อยละ 0.95 ระหว่าง 26–30  ปี คิดเป็นร้อยละ 1.18 
ตั้งแต่ 31 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 0.83 โดยมีผูไ้ม่ระบุคาํตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.12  

ในดา้นระยะเวลาทาํงานร่วมกบัผูบ้ริหารสูงสุดคนปัจจุบนั พบว่า ระยะเวลาประมาณ 1 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 88.29 ประมาณ 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.24 โดยผูไ้ม่ระบุคาํตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.47    
ในด้านตําแหน่งงาน พบว่า ตาํแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม คิดเป็นร้อยละ23.55 ตาํแหน่ง
ผูอ้าํนวยการประจาํศาลฯ คิดเป็นร้อยละ 21.90 ตาํแหน่งผูพ้ิพากษา คิดเป็นร้อยละ 19.05 ตาํแหน่ง
รองผูบ้ริหารศาล คิดเป็นร้อยละ 14.32 ตาํแหน่งผูบ้ริหารศาล คิดเป็นร้อยละ 20.35 ส่วนท่ีเหลือเป็น
ตาํแหน่งอ่ืน ๆ (ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ี เช่น เลขานุการศาล) คิดเป็นร้อยละ 0.83  

เม่ือพิจารณาในดา้นจาํนวนบุคลากรในศาลรวมทั้งส้ิน พบว่า จาํนวนบุคลากรนอ้ยกว่าหรือ
เท่ากบั 100 คน คิดเป็นร้อยละ 87.56 ส่วนท่ีเหลือ พบว่า จาํนวนบุคลากรระหว่าง 101-200 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.60 จาํนวนบุคลากรระหว่าง 201- 300 คน คิดเป็นร้อยละ 0.46 จาํนวนบุคลากร
ระหว่าง 301-400 คน คิดเป็นร้อยละ 0.46 จาํนวนบุคลากรเกินกว่า 400 คน คิดเป็นร้อยละ 0.92     
ในดา้นอายขุองผูบ้ริหารสูงสุด พบว่า ผูบ้ริหารสูงสุดของศาลส่วนใหญ่ มีอายรุะหว่าง 41–50 ปี คิด
เป็นร้อยละ55.76  อายรุะหว่าง 51–60  ปี คิดเป็นร้อยละ 38.25  อายเุท่ากบัหรือสูงกว่า 61 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 0.92  ในดา้นเพศของผูบ้ริหารสูงสุด พบว่า ผูบ้ริหารสูงสุดของศาลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี 
คิดเป็นร้อยละ 82.49 ส่วนผูบ้ริหารสูงสุดของศาลท่ีเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 17.05 จากศาลท่ี
ระบุคาํตอบทั้งส้ิน  ในดา้นระดบัชั้นของศาล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นสังกดัศาล
ชั้นตน้ คิดเป็นร้อยละ 94.93 ส่วนท่ีเหลือเป็นศาลชั้นอุทธรณ์ คิดเป็นร้อยละ 4.61 ศาลฎีกา คิดเป็น
ร้อยละ 0.46  ในดา้นสถานท่ีตั้งของศาล พบว่า เป็นศาลท่ีตั้งอยูใ่นต่างจงัหวดั คิดเป็นร้อยละ 82.95 
ส่วนท่ีเหลือเป็นเป็นศาลท่ีตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม 
สมุทรสาคร) คิดเป็นร้อยละ 5.07 และศาลท่ีตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ11.52 โดยศาล
ท่ีไม่ระบุคาํตอบ คิดเป็นร้อยละ0.46 
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สาํหรับจาํนวนแบบสอบถามท่ีส่งกลบัมานั้น พบว่า ส่งกลบั 3 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 22.12 
ส่งกลบัมา 4 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 24.43 และส่งกลบัมา 5 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 41.47 ส่งกลบัมา  2 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 5.99 และส่งกลบัมา 1 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 5.99  

 
5.1.2  สรุปผลด้านการทดสอบตัวแบบมาตรวดั  

5.1.2.1  สรุปผลการทดสอบความน่าเช่ือถือของตวัแบบมาตรวดั 
จากการศึกษาตวัแบบมาตรวดัท่ีสร้างข้ึนตามตวัแบบทฤษฎี ผลปรากฏว่าทั้ง 3 

แนวคิดคือตวัแบบมาตรวดัประสิทธิผลองคก์าร ตวัแบบมาตรวดัวฒันธรรมองคก์าร ตวัแบบมาตร
วดัองคก์ารการเรียนรู้ มีความเท่ียงตรงเชิงลู่เขา้ (Convergent Validity) และความน่าเช่ือถือทาง
โครงสร้าง (Composite Reliability) โดยสรุปเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

ดา้นประสิทธิผลองคก์ารสรุปไดว้า่ประสิทธิผลองคก์าร (EFF) มีความเท่ียงตรงเชิง
ลู่เขา้ กล่าวคือ องค์ประกอบของประสิทธิผลองค์การด้านมนุษย์สัมพนัธ์ ด้านระบบเปิด ด้าน
เป้าหมายเชิงเหตุผล และกระบวนการภายใน มีสัดส่วนของความแปรปรวนของแต่ละองคป์ระกอบ
ท่ีถูกอธิบายดว้ย ประสิทธิผลองคก์ารอยู่ในระดบัสูงแสดงว่าประสิทธิผลองคก์ารมีความเท่ียงตรง
เชิงลู่เขา้ โดยมีค่าความน่าเช่ือถือทางโครงสร้างเท่ากบั 0.8418 

ดา้นวฒันธรรมองคก์ารสรุปไดว้่าปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (OC) นั้น มีความ
เท่ียงตรงเชิงลู่เขา้ กล่าวคือ มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงหมายความว่า ค่า Lambda (ij) มี
ค่าแตกต่างจาก 0 แสดงว่า ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (OC) มีความเท่ียงตรงเชิงลู่เขา้   และความ
น่าเช่ือถือทางโครงสร้าง (Rho c: c) โดยมีค่าความน่าเช่ือถือทางโครงสร้างเท่ากบั 0.9462 

ด้านองค์การการเรียนรู้สรุปได้ว่าปัจจัยองค์การการเรียนรู้ (LO) นั้ นมีความ
เท่ียงตรงเชิงลู่เขา้ กล่าวคือ ค่า t Values มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั α = 0.05 ซ่ึงหมายความว่า ค่า 
Lambda (ij) มีค่าแตกต่างจาก 0  แสดงไดว้่า ปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้มีความเท่ียงตรงเชิงลู่เขา้    
และความน่าเช่ือถือทางโครงสร้าง (Rho c: c) โดยมีค่าความน่าเช่ือถือทางโครงสร้างเท่ากบั 
0.9610  

5.1.2.2  สรุปผลการทดสอบความสอดคลอ้งของตวัแบบมาตรวดัความเหมาะสม 
ของตวัแบบมาตรประสิทธิผลองคก์าร 

จากคาํถามในการวิจยัขอ้ท่ี 1. ท่ีว่า “ตวัแบบมาตรวดัท่ีมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลท่ี
จัดเก็บได้ของปัจจัยด้านประสิทธิผลองค์การ ปัจจัยด้านวฒันธรรมการเรียนรู้ และปัจจัยด้าน
องคก์ารการเรียนรู้ เม่ือนาํมาศึกษาในบริบทของศาลยติุธรรมแลว้จะมีลกัษณะเป็นอยา่งไร” 

เพื่อตอบคาํถามในการวิจยัขอ้ท่ี 1 วตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 1 เม่ือนาํมาศึกษาใน
บริบทของศาลยุติธรรมโดยใชต้วัแบบใชต้วัแบบมาตรวดัประสิทธิผลองคก์ารของ Quinn and 
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Rohrbaugh (1983) เป็นแนวคิดในการศึกษา ซ่ึงจาํแนกเกณฑท่ี์ใชว้ดัประสิทธิผลเป็น 4 ตวัแบบ คือ 
1) ตวัแบบมนุษยส์มัพนัธ์ (EFF_HU) 2) ตวัแบบระบบเปิด (EFF_0P) 3) ตวัแบบเป้าหมายเชิงเหตุผล 
(EFF_IN) และ 4) ตวัแบบกระบวนการภายใน  (EFF_RA)    พบว่าค่าดชันีความเหมาะสมของตวั
แบบมาตรวดัประสิทธิผลองคก์าร เม่ือพิจารณาแลว้ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในเบ้ืองตน้ไดว้่า 
แม้ตัวแบบมาตรวดัประสิทธิผลองค์การมีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับขอ้มูลเชิง
ประจกัษท่ี์จดัเก็บไดภ้ายใตบ้ริบทท่ีกาํลงัศึกษา อย่างสมเหตุสมผล (Reasonable Fit) แต่ก็ยงัขาด
ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์จดัเก็บไดภ้ายใตบ้ริบทท่ีกาํลงัศึกษา
อยา่งแทจ้ริง (Exact Fit) ในระดบัดี (Good Fit) ดงันั้น จึงมีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุงตวัแบบมาตรวดั
ประสิทธิผลองคก์ารเพื่อคน้หาตวัแบบท่ีความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
ท่ีจดัเกบ็ไดใ้หม้ากยิง่ข้ึนต่อไป  

ส่วนค่าดชันีความเหมาะสมของตวัแบบมาตรวดัประสิทธิผลองคก์ารท่ีผ่านการ
ปรับปรุง เม่ือพิจารณาแลว้ พบว่า ค่า p value ของ χ2ค่าเท่ากบั 0.181 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า 
ตวัแบบมาตรวดัท่ีผา่นการปรับปรุงมีความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์
จดัเก็บไดภ้ายใตบ้ริบทท่ีกาํลงัศึกษาอยา่งแทจ้ริง (Exact Fit) ค่าดชันี χ2/df  มีค่าเท่ากบั 1.788 ซ่ึงมี
ค่าน้อยกว่า 2.00 แสดงว่า ตัวแบบมาตรวัดท่ีผ่านการปรับปรุงมีความเหมาะสมและมีความ
สอดคลอ้งในระดบัดี (Good Fit) ค่าดชันี RMSEA มีค่าเท่ากบั 0.060  ค่า 90%CI มีค่าเท่ากบั 0.000-
0.203 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้RMSEA  ค่าดชันี SRMR มีค่าเท่ากบั 0.012  ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  แสดงว่า 
ตวัแบบมาตรวดัท่ีผา่นการปรับปรุงมีความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งเป็นอยา่งดี รวมทั้งขอ้มูล
เชิงประจกัษ์มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัตวัแบบมาตรวดัประสิทธิผลองค์การท่ีผ่านการ
ปรับปรุง และค่าดชันี CFI มีค่าเท่ากบั 0.998  ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.970 และนอ้ยกว่า 1.000  ค่าดชันี 
NNFI (TFI) มีค่าเท่ากบั 0.989 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.970 และนอ้ยกว่า 1.000 แสดงว่า ตวัแบบมาตรวดั
ท่ีผ่านการปรับปรุงมีความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งอย่างสมเหตุสมผล (Reasonable Fit) 
อย่างแทจ้ริง (Exact Fit) ในระดบัดี (Good Fit)  ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า ตวัแบบมาตรวดั
ประสิทธิผลองคก์ารท่ีผา่นการปรับปรุงตามภาพท่ี 5.2 มีความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์จดัเก็บไดภ้ายใตบ้ริบทท่ีกาํลงัศึกษา แต่มี 2 องคป์ระกอบท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนั
อยา่งเด็ดขาดคือ ตวัแบบเป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตํ่ากบัตวั
แบบกระบวนการภายใน (EFF_IN) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  r = 0.19, P< 0.01 ทั้งน้ีอาจจะมี
สาเหตุเน่ืองมาจากในบริบทของศาลยุติธรรมมีการมุ่งเนน้ไปท่ีการบรรลุเป้าหมายของงาน และมี
การกาํหนดขั้นตอนการทาํงานซ่ึงเป็นกระบวนการภายในของศาลให้มีความชดัเจน  ให้สอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายในการปฏิบติังาน จนสามารถคาดการณ์ผลลพัธ์ไดว้า่จะออกมาเป็นอยา่งไร 
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ภาพที ่5.1  แสดงตวัแบบมาตรวดัประสิทธิผลองคก์าร 

 
ภาพที ่5.2  แสดงตวัแบบมาตรวดัประสิทธิผลองคก์ารท่ีผา่นการปรับปรุงแลว้ 

 
ความเหมาะสมของตวัแบบมาตรวฒันธรรมองคก์าร 
การศึกษาคร้ังน้ีใชต้วัแบบการแข่งขนัของค่านิยมของ Quinn and Rohrbaugh 

(1983) เป็นแนวคิดในการศึกษา ซ่ึงจาํแนกเกณฑท่ี์ใชว้ดัวฒันธรรมองคก์ารเป็น 4 ตวัแบบ คือ 1) 
วฒันธรรมส่วนร่วม (Involvement Culture: IC) 2) วฒันธรรมเอกภาพ (Consistency Culture: CC)  
3) วฒันธรรมการปรับตวั (Adaptability Culture: AC) และ 4) วฒันธรรมพนัธกิจ (Mission Culture: MC) 
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สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในเบ้ืองตน้ได้ว่า แมต้วัแบบมาตรวดัวฒันธรรม
องคก์ารมีความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์จดัเก็บไดภ้ายใตบ้ริบทท่ี
กาํลงัศึกษา อยา่งสมเหตุสมผล (Reasonable Fit) แต่กย็งัขาดความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์จดัเก็บไดภ้ายใตบ้ริบทท่ีกาํลงัศึกษาอยา่งแทจ้ริง (Exact Fit) ในระดบัดี (Good 
Fit) ดงันั้น จึงมีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุงตวัแบบมาตรวดัวฒันธรรมองคก์ารองคก์ารเพ่ือคน้หาตวั
แบบท่ีความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์จดัเกบ็ไดใ้หม้ากยิง่ข้ึนต่อไป  

เม่ือพิจารณาค่าดชันีความเหมาะสมของตวัแบบมาตรวดัวฒันธรรมองคก์ารท่ีผา่น
การปรับปรุง แลว้ พบวา่ ค่า p Value ของ χ2ค่าเท่ากบั 0.355 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ตวัแบบ
มาตรวดัท่ีผา่นการปรับปรุงมีความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์จดัเก็บ
ไดภ้ายใตบ้ริบทท่ีกาํลงัศึกษาอยา่งแทจ้ริง (Exact Fit) ค่าดชันี χ2/df  มีค่าเท่ากบั 0.857 ซ่ึงมีค่านอ้ย
กว่า 2.00 แสดงว่า ตวัแบบมาตรวดัท่ีผ่านการปรับปรุงมีความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งใน
ระดบัดี (Good Fit) ค่าดชันี RMSEA มีค่าเท่ากบั 0.000  ค่า 90% CI มีค่าเท่ากบั 0.000-0.175 ซ่ึงมีค่า
เขา้ใกล ้RMSEA  ค่าดชันี SRMR มีค่าเท่ากบั 0.003  ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  แสดงว่า ตวัแบบมาตร
วดัท่ีผา่นการปรับปรุงมีความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งเป็นอยา่งดี รวมทั้งขอ้มูลเชิงประจกัษ์
มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัตวัแบบมาตรวดัวฒันธรรมองคก์ารองคก์ารท่ีผา่นการปรับปรุง 
และค่าดชันี CFI มีค่าเท่ากบั 1.000  ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.970 และ ค่าดชันี NNFI (TFI) มีค่าเท่ากบั 
1.001 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.970 แสดงว่า ตวัแบบมาตรวดัท่ีผา่นการปรับปรุงมีความเหมาะสมและมี
ความสอดคลอ้งอยา่งสมเหตุสมผล (Reasonable Fit) อยา่งแทจ้ริง (Exact Fit) ในระดบัดี (Good Fit)  
ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้า่ ตวัแบบมาตรวดัวฒันธรรมองคก์ารท่ีผา่นการปรับปรุงตามภาพท่ี 5.4 มี
ความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์จดัเก็บไดภ้ายใตบ้ริบทท่ีกาํลงัศึกษา 
แต่มี 2 องคป์ระกอบท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนัอย่างเด็ดขาดคือ  วฒันธรรมเอกภาพ (OC_CC) มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตํ่ากบัวฒันธรรมส่วนร่วม (OC_IC) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  r = 
0.09, P< 0.01 ทั้งน้ีอาจจะมีสาเหตุเน่ืองมาจากในบริบทของศาลยติุธรรมมีแนวทางปฏิบติัท่ีมีความ
ชดัเจน และคงเส้นคงวาสูง และสามารถทาํนายได ้ผูบ้ริหารสูงสุดไดมี้การปฏิบติัในส่ิงท่ีตนเอง
สอนหรือบอกผูอ่ื้น บุคลากรมีขอ้ตกลงท่ีชดัเจนวา่แนวทางการปฏิบติัใดพึงกระทาํและไม่พึงกระทาํ  
บุคลากรจากฝ่ายหรือสายงานท่ีแตกต่างกนัมีทศันะหรือมุมต่อประเดน็การทาํงานเหมือนกนั มีความ
ง่ายในการประสานงานเพื่อดาํเนินโครงการระหวา่งฝ่ายต่างๆ และมีการเช่ือมโยงเป้าหมายในระดบั
ต่างๆเป็นอยา่งดี   ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อวฒันธรรมส่วนร่วมท่ีสมาชิกภายในองคก์ารมีการ
แบ่งปันขอ้มูลข่าวสารในการทาํงานอย่างกวา้งขวาง ผูบ้ริหารสูงสุดและบุคลากรทุกระดบัมีความ
เช่ือวา่ตนเองมีความผกูพนัต่องานรู้สึกวา่พวกเขาเป็นเจา้ขององคก์าร 
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ภาพที ่5.3  แสดงตวัแบบมาตรวดัปัจจยัวฒันธรรมองคก์าร 
 

ภาพที ่5.4  แสดงตวัแบบมาตรวดัปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารท่ีผา่นการปรับปรุงแลว้ 
 
 



  

 

188

ความเหมาะสมของตวัแบบมาตรวดัองคก์ารการเรียนรู้ 
การศึกษาคร้ังน้ีใชต้วัแบบของ Watkins and Marsick (1993) ซ่ึงจาํแนกเกณฑท่ี์ใช้

วดัเป็น 7 ตวัคือ 1) การสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง (LO_CL) 2) การส่งเสริมให้มีการ
สนทนา การซกัถาม (LO_ID) 3) การดา้นสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม  (LO_TL)  4) 
การดา้นสร้างระบบเพื่อเขา้ถึงและแบ่งปันการเรียนรู้   (LO_ES)  5) การดา้นใหอ้าํนาจและนาํไปสู่
การมีวิสัยทศัน์ร่วม  (LO_EM) 6) การดา้นเช่ือมโยงและปรับตวัองคก์ารเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 
(LO_SC)  7) การดา้นเตรียมกลยทุธ์ผูน้าํสาํหรับการเรียนรู้ (LO_SL) 

ค่าดชันีความเหมาะสมของตวัแบบมาตรวดัปัจจยัวฒันธรรมองคก์าร เม่ือพิจารณา
แลว้ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในเบ้ืองตน้ไดว้่า แมต้วัแบบมาตรวดัประสิทธิผลองคก์ารมีความ
เหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์จดัเก็บไดภ้ายใตบ้ริบทท่ีกาํลงัศึกษา อยา่ง
สมเหตุสมผล (Reasonable Fit) แต่ก็ยงัขาดความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษท่ี์จดัเก็บไดภ้ายใตบ้ริบทท่ีกาํลงัศึกษาอย่างแทจ้ริง (Exact Fit) ในระดบัดี (Good Fit) 
ดงันั้น จึงมีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุงตวัแบบมาตรวดัประสิทธิผลองคก์ารเพ่ือคน้หาตวัแบบท่ีความ
เหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์จดัเกบ็ไดใ้หม้ากยิง่ข้ึนต่อไป  

ส่วนค่าดชันีความเหมาะสมของตวัแบบมาตรวดัประสิทธิผลองคก์ารท่ีผ่านการ
ปรับปรุง ในช่อง Modified Model เม่ือพิจารณาแลว้ พบว่า ค่า p Value ของ χ2ค่าเท่ากบั 0.106 ซ่ึงมี
ค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ตวัแบบมาตรวดัท่ีผ่านการปรับปรุงมีความเหมาะสมและมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์จดัเก็บไดภ้ายใตบ้ริบทท่ีกาํลงัศึกษาในระดบัดี (Good Fit)  ค่า
ดชันี χ2/df  มีค่าเท่ากบั 1.552 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 2.00 แสดงว่า ตวัแบบมาตรวดัท่ีผา่นการปรับปรุงมี
ความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งในระดบัดี (Good Fit) ค่าดชันี RMSEA มีค่าเท่ากบั 0.051  ค่า 
90%CI มีค่าเท่ากบั 0.000-0.094 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้RMSEA  ค่าดชันี SRMR มีค่าเท่ากบั 0.011  ซ่ึงมีค่า
นอ้ยกว่า 0.05  แสดงว่า ตวัแบบมาตรวดัท่ีผา่นการปรับปรุงมีความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้ง
เป็นอย่างดี รวมทั้ งข้อมูลเชิงประจักษ์มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับตัวแบบมาตรวัด
ประสิทธิผลองคก์ารท่ีผา่นการปรับปรุง และค่าดชันี CFI มีค่าเท่ากบั 0.998  ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.970 
และ ค่าดชันี NNFI (TFI) มีค่าเท่ากบั 0.996 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.970 แสดงว่า ตวัแบบมาตรวดัท่ีผา่น
การปรับปรุงมีความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งอย่างสมเหตุสมผล (Reasonable Fit) อย่าง
แทจ้ริง (Exact Fit) ในระดบัดี (Good Fit)  ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้า่ ตวัแบบมาตรวดัประสิทธิผล
องคก์ารท่ีผ่านการปรับปรุงตามภาพท่ี 5.6 มีความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจักษ์ท่ีจัดเก็บได้ภายใตบ้ริบทท่ีกาํลังศึกษาแต่มี  องค์ประกอบท่ีไม่เป็นอิสระต่อกันอย่าง
เด็ดขาดคือ  การสร้างโอกาสการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (LO_CL) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตํ่า
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กบัการส่งเสริมใหมี้การสนทนา การซกัถาม (LO_ID)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  r = 0.06, P< 0.01   
การส่งเสริมใหมี้การสนทนา การซกัถาม (LO_ID) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั การดา้นสนบัสนุน
ใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม  (LO_TL) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  r = 0.09, P< 0.01  และตวัแบบ 
(LO_SC) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตํ่ากบัตวัแบบ (LO_SL) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  r = 
0.09, P  0.01ทั้งน้ีอาจจะมีสาเหตุเน่ืองมาจากในบริบทของศาลยติุธรรมมี การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
การส่งเสริมการไต่ถามและสนทนา และการกระตุน้ให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจและเรียนรู้ร่วมกนั
เป็นทีม ต่างเป็นการมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่มและระดบัองค์การ จึงมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อกนั ส่วนการเช่ือมโยงองคก์ารเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มกบัการเสริมสร้างภาวะ
ผูน้าํเชิงกลยุทธ์เพื่อการเรียนรู้นั้น ในการท่ีจะทาํให้ทุกคนมีมุมมองท่ีกวา้งไกล ยึดเอามุมมองของ
ผูรั้บบริการมาใชต้ดัสินใจในการให้บริการ มีการทาํงานร่วมกบัชุมชนภายนอก รวมทั้ง การเรียนรู้
ในการแกไ้ขปัญหาจากประสบการณ์ในการทาํงานของศาลอ่ืน ๆ นั้น ตอ้งอาศยับทบาทของ
ผูบ้ริหารในอนัท่ีจะสนบัสนุนส่งเสริมในเร่ืองดงักล่าว 

 

 
 

ภาพที ่5.5  แสดงตวัแบบมาตรวดัปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ 
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ภาพที ่5.6  แสดงตวัแบบมาตรวดัปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ท่ีผา่นการปรับปรุงแลว้ 
 

5.1.2.3  สรุปผลระดบัของตวัแบบมาตรวดัรายปัจจยั 
ค่าสถิติพื้นฐานของประสิทธิผลองค์การโดยรวม พบว่า ศาลยุติธรรมมีระดับ

ประสิทธิผลองคก์ารตวัแบบเป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA)โดยรวมในระดบัสูง เป็นอนัดบัท่ี 1 ตวั
แบบมนุษยส์ัมพนัธ์โดยรวม (EFF_HR) ตวัแบบกระบวนการภายใน (EFF_IN) ตวัแบบระบบเปิด 
(EFF_OP)   สูงเป็นอนัดบัท่ี 2,3 และ 4 เรียงตามลาํดบั โดยมีค่าเฉล่ีย( x̄  ) เท่ากบั 4.970, 4.780, 
4.615, 4.346 ตามลาํดบั จากค่าสถิติพื้นฐานของประสิทธิผลดงักล่าวน่าจะมีสาเหตุมาจาก ในการ
ปฏิบติังานของศาลยุติธรรมมุ่งเน้นท่ีเป้าหมายเป็นอนัดับแรก รองลงมาคือ มุ่งเน้นด้านมนุษย์
สัมพนัธ์และกระบวนการภายในตามลาํดบั ส่วนดา้นระบบเปิดนั้นเป็นดา้นท่ีมีความสําคญัน้อย
ท่ีสุดเม่ือเทียบกบัดา้นอ่ืน ๆ ทั้ง 4 เน่ืองมาจากศาลยติุธรรมเป็นองคก์ารท่ียดึถือระเบียบและขั้นตอน
การปฏิบติังานเป็นสาํคญั 

ค่าสถิติพื้นฐานของปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารโดยรวม พบว่า ศาลยุติธรรมมี
ระดบัปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารตวัแบบวฒันธรรมส่วนร่วม (IC) โดยรวมในระดบัสูงเป็นอนัดบั 1 
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และมี ตวัแบบวฒันธรรมพนัธกิจ (MC)  ตวัแบบวฒันธรรมเอกภาพ (CC) สูงรองลงมาเป็นอนัดบัท่ี 
2,3 ตามลาํดบั โดยมีค่าเฉล่ีย ( x̄  ) เท่ากบั 4.697,4.682 4.644 และ มีระดบัปัจจยัดา้นวฒันธรรม
องคก์ารตวัแบบวฒันธรรมการปรับตวั (AC) โดยรวมในระดบัปานกลาง (x̄  = 4.612)  จากค่าสถิติ
พื้นฐานของประสิทธิผลดงักล่าวน่าจะมีสาเหตุมาจาก ในการปฏิบติังานของศาลยติุธรรมเนน้การมี
ส่วนร่วมของสมาชิกเป็นแบบแผนหลกัในการขบัเคล่ือน มีการเช่ือมโยงระหว่างงานท่ีรับผิดชอบ
กบัเป้าหมายขององคก์าร มีพนัธกิจท่ีชดัเจน และการบูรณาการในลาํดบัรองลงมา โดยมีการปรับตวั 
และความยืดหยุน่ตํ่าท่ีสุดอาจเน่ืองจาก การยึดถือระเบียบแบบแผน และแนวทางการทาํงานในรูป
แบบเดิม อีกทั้งเพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจจะมาพร้อมกบัการเปล่ียนแปลง 

ค่าสถิติพื้นฐานของปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้โดยรวม พบว่า ศาลยุติธรรมมี
ระดบัปัจจยัดา้นการเตรียมกลยทุธ์ผูน้าํสาํหรับการเรียนรู้ (SL) โดยรวมในระดบัสูงเป็นอนัดบั 1 การ
เช่ือมโยงและปรับตวัองคก์ารเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม  (SC) การสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั
เป็นทีม  (TL) การสร้างระบบเพื่อเขา้ถึงและแบ่งปันการเรียนรู้   (ES) การส่งเสริมใหมี้การสนทนา 
การซกัถาม (ID) การใหอ้าํนาจและนาํไปสู่การมีวิสัยทศัน์ร่วม (EM) การสร้างโอกาสการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ือง (CL)   สูงเป็นอนัดบั 2, 3, 4, 5, 6, 7 รองลงมาตามลาํดบั โดยมีค่าเฉล่ีย( x̄  ) เท่ากบั 
4.846, 4.761, 4.662, 4.592, 4.529, 4.496,4.374 ตามลาํดบั  ส่วนสาเหตุท่ีค่าสถิติพื้นฐานของ
องค์การแห่งการเรียนรู้เรียงตามอนัดับเช่นน้ี น่าจะมีสาเหตุมาจาก ผูบ้ริหารในศาลยุติธรรมให้
ความสาํคญักบัการสนบัสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ การเปิดโอกาสใหมี้การรับ และแลกเปล่ียนความรู้
กบัหน่วยงานภายนอก รวมทั้งผูรั้บบริการ ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การทาํงานและการเรียนรู้ร่วมกนั
เป็นทีม การจดัทาํฐานขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ แต่อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากวฒันธรรม
และการทาํงานท่ีมีสายบงัคบับญัชาจึงทาํให้กระบวนการไต่ถามและสนทนา และการให้อาํนาจแก่
บุคคลตามวิสัยทศัน์มีขอ้จาํกดั นอกจากน้ี ในการทาํงานซ่ึงมีเวลาทาํงานในระบบราชการท่ีกาํหนด
ไวแ้น่นอน รวมทั้งบุคลากรมีจาํกัด จึงเป็นอุปสรรคต่อการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ซ่ึงทาํให้
ค่าเฉล่ียดา้นน้ีอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากวา่ดา้นอ่ืน 

    
5.1.3  สรุปผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิระหว่างตัวแปร 
ในส่วนของการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตได ้ปัจจยัดา้น

วฒันธรรมองคก์ารทุกองคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์กบัทุกองคป์ระกอบของปัจจยัดา้นประสิทธิผล
องคก์ารอย่างมีนยัสําคญัเชิงบวกเม่ือศึกษาในบริบทของศาลยุติธรรม สามารถแยกเป็นชุดของค่า
สมัประสิทธ์ิแลว้พิจารณาค่าสหสมัพนัธ์หรือค่า Phi:    ดงัต่อไปน้ี  
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1) ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารตวัแบบวฒันธรรมส่วนร่วม (IC) มีความสัมพนัธ์
เชิงบวกในระดบัสูงกบัทุกองคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, 
EFF_IN) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ r = 0.697, 0.611 , 0.561, 0.546 ตามลาํดบั  

2) ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารตวัแบบวฒันธรรมเอกภาพ (CC) มีความสัมพนัธ์
เชิงบวกในระดบัสูงกบัทุกองคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, 
EFF_IN) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ r = 0.634, 0.616 , 0.578, 0.581  ตามลาํดบั  

3) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การตัวแบบวัฒนธรรมการปรับตัว  (AC) มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบับางองคป์ระกอบ และระดบัสูงมากกบับางองคป์ระกอบของ
ประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ r = 0.654, 
0.707 (สูงมาก), 0.577, 0.528 ตามลาํดบั  

4) ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารตวัแบบวฒันธรรมพนัธกิจ (MC) มีความสัมพนัธ์
เชิงบวกในระดับปานกลางกับบางองค์ประกอบ และในระดับสูงกับบางองค์ประกอบของ
ประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   0.700 , 
0.671, 0.567, 0.494 (ปานกลาง) ตามลาํดบั 

จากการวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้
และปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร เม่ือศึกษาในบริบทของศาลยติุธรรม สามารถแยกเป็นชุดของค่า
สมัประสิทธ์ิแลว้พิจารณาค่าสหสมัพนัธ์หรือค่า Phi:  ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี     

1) ปัจจัยด้านองค์การการเรียนรู้ ด้านสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
(LO_CL) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดับสูงกับบางองค์ประกอบ และระดับสูงมากกับบาง
องคป์ระกอบของปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (IC,CC,AC,MC) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ r = 
0.717 (สูงมาก), 0.665, 0.734 (สูงมาก), 0.737 (สูงมาก) ตามลาํดบั 

2) ปัจจัยด้านองค์การการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมการสนทนา  (LO_ID) มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบับางองคป์ระกอบ และระดบัสูงมากกบับางองคป์ระกอบของ
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (IC, CC, AC, MC) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ r = 0.692, 0.676, 0.738 
(สูงมาก),  0.702 (สูงมาก) ตามลาํดบั 

3) ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ ดา้นสนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 
(LO_TL) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดับสูงกับบางองค์ประกอบ และระดับสูงมากกับบาง
องคป์ระกอบของปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (IC, CC, AC, MC) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   r = 
0.705 (สูงมาก),  0.678, 0.729 (สูงมาก), 0.687 ตามลาํดบั 

4) ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ ดา้นการสร้างระบบเพ่ือเขา้ถึงแบ่งปันความรู้ 
(LO_ES) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดับสูงกับบางองค์ประกอบ และระดับสูงมากกับบาง
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องคป์ระกอบของปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (IC, CC, AC, MC) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  r = 
0.660 , 0.659, 0.733 (สูงมาก), 0.722 (สูงมาก) ตามลาํดบั 

5) ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ ดา้นให้อาํนาจและนาํไปสู่การมีวิสัยทศัน์ร่วม 
(LO_EM) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดับสูงกับบางองค์ประกอบ และระดับสูงมากกับบาง
องคป์ระกอบของปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (IC, CC, AC, MC) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   r = 
0.643 , 0.684, 0.729 (สูงมาก), 0.680  ตามลาํดบั  

6) ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ ดา้นการเช่ือมโยงและปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม 
(LO_SC) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดับสูงกับบางองค์ประกอบ และระดับสูงมากกับบาง
องคป์ระกอบของปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (IC, CC, AC, MC) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   r = 
0.701 (สูงมาก),   0.686, 0.760 (สูงมาก),   0.762(สูงมาก) ตามลาํดบั 

7) ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ ดา้นการเตรียมกลยุทธ์ผูน้าํสําหรับการเรียนรู้ 
(LO_SL) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับบางองค์ประกอบ ในระดับสูงกับบาง
องคป์ระกอบ และในระดบัสูงมากกบับางองคป์ระกอบ ของปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (IC, CC, 
AC, MC) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   r = 0.680 , 0.681, 0.705 (สูงมาก), 0.722 (สูงมาก) ตามลาํดบั 

จากการวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้
ทุกองคป์ระกอบกบัปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร เม่ือศึกษาในบริบทของศาลยุติธรรม สามารถ
แยกเป็นชุดของค่าสัมประสิทธ์ิแลว้พิจารณาค่าสหสัมพนัธ์หรือค่า Phi:  ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดงัต่อไปน้ี 

1) ปัจจัยด้านองค์การการเรียนรู้ ด้านสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
(LO_CL) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัค่อนขา้งตํ่ากบับางองคป์ระกอบ ระดบัปานกลางกบับาง
องคป์ระกอบ และระดบัสูงกบับางองคป์ระกอบ ของปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, 
EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   r = 0.618, 0.572,0.406 (ปานกลาง), 0.335 
(ค่อนขา้งตํ่า) 

2) ปัจจัยด้านองค์การการเรียนรู้  ด้านการส่งเสริมการสนทนา (LO_ID) มี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบับางองคป์ระกอบ และในระดบัสูงกบับางองคป์ระกอบ 
ของปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ r = 0.614, 0.530, 0.472 (ปานกลาง),  0.393 (ปานกลาง) ตามลาํดบั 

3) ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ ดา้นสนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 
(LO_TL) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบับางองคป์ระกอบ และในระดบัสูงกบับาง
องคป์ระกอบ ของปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ   r = 0.626, 0.525, 0.447 (ปานกลาง), 0.397 (ปานกลาง) ตามลาํดบั 
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4) ปัจจยัดา้นองค์การการเรียนรู้ ดา้นการสร้างระบบเพ่ือเขา้ถึงแบ่งปันความรู้ 
(LO_ES) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบับางองคป์ระกอบ และในระดบัสูงกบับาง
องคป์ระกอบ ของปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ  r = 0.585, 0.593, 0.409 (ปานกลาง) , 0.391  

5) ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ ดา้นให้อาํนาจและนาํไปสู่การมีวิสัยทศัน์ร่วม 
(LO_EM) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบับางองคป์ระกอบและในระดบัสูงกบับาง
องคป์ระกอบ ของปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ   r = 0.550, 0.604, 0.451 (ปานกลาง), 0.384 (ปานกลาง) ตามลาํดบั 

6) ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ ดา้นการเช่ือมโยงและปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม 
(LO_SC) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบับางองคป์ระกอบและในระดบัสูงกบับาง
องคป์ระกอบ ของปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ   r = 0.609, 0.579, 0.465 (ปานกลาง),  0.414 (ปานกลาง) ตามลาํดบั 

7) ปัจจยัดา้นองค์การการเรียนรู้ ดา้นการเตรียมกลยุทธ์ผูน้าํสําหรับการเรียนรู้ 
(LO_SL) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบับางองคป์ระกอบและในระดบัตํ่ากบับาง
องคป์ระกอบ ของปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ   r = 0.625 , 0.577 , 0.527, 0.483 (ปานกลาง)  ตามลาํดบั 

 
5.1.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน  
จากสมติฐานท่ี 1 ท่ีว่า ปัจจยัวฒันธรรมองคก์าร ปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ และประสิทธิผล

องคก์ารในภาพรวมมีความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างอยา่งมีนยัสาํคญัเชิงบวกเม่ือศึกษาในบริบทของ
ศาลยุติธรรม  จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝงของปัจจัยด้าน
วฒันธรรมองคก์าร ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ ปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร เม่ือศึกษาในบริบท
ของศาลยติุธรรม ตามตารางท่ี 4.14 และภาพท่ี 4.8 พบวา่  

1) ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (OC) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบั
ประสิทธิผลองคก์าร (EFF) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (OCEFF, Φ = 0.914, p < 0.01)  

2) ปัจจยัด้านองค์การการเรียนรู้ (LO) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดับสูงกับ
ประสิทธิผลองคก์าร (EFF) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (LO EFF, Φ = 0.769, p < 0.01)  

3) ปัจจยัด้านองค์การการเรียนรู้ (LO) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดับสูงกับ
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (OC) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (LO OC, Φ = 0.884, p < 0.01)  

เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่ายอมรับสมมติฐานท่ี  1 ท่ีว่า ปัจจยั
ดา้นวฒันธรรมองคก์าร ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ และปัจจยัดา้นประสิทธิผลองค์การใน
ภาพรวมมีความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างอยา่งมีนยัสาํคญัเชิงบวกเม่ือศึกษาในบริบทของศาลยติุธรรม   
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จากสมมติฐานท่ี 2 ท่ีว่าปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารทุกองคป์ระกอบมีความสามารถ
อธิบายและทาํนายทุกองค์ประกอบของประสิทธิผลองค์การได้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางของตัวแบบสมการโครงสร้างตาม พบว่าแนวคิดปัจจัยด้าน
วฒันธรรมองคก์าร (OC) มีอิทธิพลต่อแนวคิดประสิทธิผลองคก์าร (EFF) อยู่ในระดบัสูงอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (OC EFF, = 0.912, p < 0.01) และพบว่าสัดส่วนของความแปรปรวนท่ี
สามารถถูกอธิบายและทาํนายไดด้ว้ยสมการถดถอย มีค่าเท่ากบั 0.832 (R2 = 0.832) ซ่ึงหมายความ
ว่า ร้อยละ 83.20 ของค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองคก์าร (EFF) สามารถถูกอธิบาย
และทาํนายโดยแนวคิดปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร ซ่ึงถือว่าอยู่ในระดบัสูงมาก แสดงว่ายอมรับ
สมมติฐานท่ี 2 

จากสมมติฐานท่ี 3ท่ีวา่ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ทุกองคป์ระกอบมีความสามารถอธิบาย
และทาํนายทุกองคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์ารไดอ้ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติเม่ือพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิเส้นทางของตวัแบบสมการโครงสร้างตาม แนวคิดปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ (LO) 
มีอิทธิพลต่อแนวคิดประสิทธิผลองคก์าร (EFF) อยู่ในระดบัสูงอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (LO 
EFF, = 0.830, p < 0.01) และพบว่าสัดส่วนของความแปรปรวนท่ีสามารถถูกอธิบายและทาํนาย
ไดด้ว้ยสมการถดถอย มีค่าเท่ากบั 0. 0.688 (R2 = 0. 0.688) ซ่ึงหมายความว่า ร้อยละ 68.88 ของค่า
ความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองคก์าร (EFF) สามารถถูกอธิบายและทาํนายโดยแนวคิด
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัสูง แสดงวา่ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 

จากสมมติฐานท่ี 4 ท่ีว่าปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารทุกองคป์ระกอบ ปัจจยัดา้นองคก์าร
การเรียนรู้ทุกองค์ประกอบมีความสามารถอธิบายและทาํนายทุกองค์ประกอบของประสิทธิผล
องค์การไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ    เม่ือวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางของตวัแบบสมการ
โครงสร้างระหว่าง   ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร   ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ และประสิทธิ
องคก์ารพร้อมกนัเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางของตวัแบบสมการโครงสร้าง พบว่า แนวคิด
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (OC) มีอิทธิพลต่อแนวคิดประสิทธิผลองคก์าร (EFF) ในระดบัสูง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (OC EFF, = 0.961, p < 0.01) แต่กลบัพบว่า แนวคิดปัจจยัดา้น
องคก์ารการเรียนรู้ (LO) มีอิทธิพลเชิงลบต่อแนวคิดประสิทธิผลองคก์าร (EFF) อยา่งไม่มีนยัสาํคญั
ทางสถิติ (LO EFF, = -0.053, p < 0.01)  และพบว่าสัดส่วนของความแปรปรวนท่ีสามารถถูก
อธิบายและทาํนายไดด้ว้ยสมการโครงสร้าง มีค่าเท่ากบั 0.836 (R2 = 0.836) ซ่ึงหมายความวา่ ร้อยละ 
83.60 ของค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองคก์าร (EFF) สามารถถูกอธิบายและทาํนาย
โดยแนวคิดปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารเท่านั้น  แสดงวา่ไม่ยอมรับสมมติฐานท่ี 4 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 และสมมติฐานท่ี 2 ไดท้าํการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรอิสระ และตวัแปรตามว่ามีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไรในกลุ่มตวัแปรอิสระหลายๆตวั 
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เพื่อทดสอบวา่ตวัใดมีสมัพนัธ์มาก ตวัใดมีความสมัพนัธ์นอ้ย หรือไม่มีความสมัพนัธ์ และตวัแปรใด
มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามมากท่ีสุดซ่ึงไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัน้ี 

1) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ วิธี Stepwise ระหว่างตวัแปรอิสระและประสิทธิผล
องคก์าร ดา้นระบบมนุษยส์ัมพนัธ์ (EFF_HU) พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้นพนัธกิจ วฒันธรรม
องคก์ารดา้นส่วนร่วม   และองคก์ารการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้เป็นทีมมีความสัมพนัธ์แบบพหุคูณกบั
ประสิทธิผลองคก์ารดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์  อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประ
สิทธิคะแนนมาตรฐานของตวัแปรเท่ากบั 0.700, 0.381 และ 0.186 ตามลาํดบั และอาํนาจในการ
อธิบายเท่ากบั 0.490, 0.543 และ 0.559  โดยมีค่าอธิบายท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือมีตวัแปรเขา้มาในระบบสมการ
เท่ากบั 0.052 และ 0.016 ตามลาํดบั ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่า วฒันธรรมองคก์ารดา้นพนัธกิจมี
ความสัมพนัธ์ และมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองคก์ารดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์มากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัตวั
แปรอ่ืนๆ  

2) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ วิธี Stepwise ระหว่างตวัแปรอิสระ และประสิทธิผล
องคก์าร ดา้นระบบเปิด (EFF_OP)พบว่า  วฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั  องคก์ารการเรียนรู้
ดา้นการให้อาํนาจและมีวิสัยทศัน์ร่วม และวฒันธรรมองคก์ารดา้นพนัธกิจ มีความสัมพนัธ์แบบ
พหุคูณกบัประสิทธิผลองคก์ารดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์  อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิคะแนนมาตรฐานของตวัแปรเท่ากบั 0.707, 0.190, 0.204 ตามลาํดบั และมีอาํนาจใน
การอธิบายเท่ากบั 0.500, 0.517 และ 0.527 ตามลาํดบัโดยมีค่าอธิบายท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือมีตวัแปรเขา้มาใน
ระบบสมการเท่ากบั 0.17 และ 0.010 ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่าวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการปรับตวัมี
ความสัมพนัธ์  และมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองคก์ารดา้นระบบเปิดมากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัตวัแปร
อ่ืน ๆ  

3) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ วิธี Stepwise ระหว่างตวัแปรอิสระ และประสิทธิผล
องค์การ ด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล (RA)พบว่า วฒันธรรมองค์การด้านการปรับตัว วฒันธรรม
องค์การดา้นเอกภาพ และองค์การการเรียนรู้ดา้นเตรียมกลยุทธ์ภาวะผูน้าํ  มีความสัมพนัธ์แบบ
พหุคูณกบัประสิทธิองคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิคะแนนมาตรฐานท่ี  0.578, 0.315, 0.180  ส่วนองคก์ารการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลองคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผลอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
โดยมีค่าสัมประสิทธิคะแนนมาตรฐานเท่ากบั -0.211 และมีอาํนาจในการอธิบายเท่ากบั 0.335, 
0.369, 0.384, 0.400 ตามลาํดบัโดยมีค่าอธิบายท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือมีตวัแปรเขา้มาในระบบสมการเท่ากบั 
0.034, 0.015, 0.016 ตามลาํดบั ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพมีความสัมพนัธ์ 
และมีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลองคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผลมากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัตวัแปรอ่ืน ๆ  
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4) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ วิธี Stepwise ระหว่างตวัแปรอิสระ และประสิทธิผล
องคก์าร ดา้นเป้ากระบวนการภายใน (IN)พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ องคก์ารการเรียนรู้
ดา้นการเรียนรู้เป็นระบบ    และวฒันธรรมองคก์ารดา้นส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์แบบพหุคูณกบั
ประสิทธิผลองคก์ารดา้นกระบวนการภายในอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประ
สิทธิคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.581,  0.162, และ0.268 ตามลาํดบั ส่วนองคก์ารการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง มีความสัมพนัธ์แบบพหุคูณกับประสิทธิองค์การด้านกระบวนการภายในอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิคะแนนมาตรฐานเท่ากบั  -0.240  มีอาํนาจในการอธิบาย
เท่ากบั 0.338, 0.352, 0.375, และ 0.349 ตามลาํดบัโดยมีค่าอธิบายท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือมีตวัแปรเขา้มาใน
ระบบสมการเท่ากบั 0.034, 0.015 และ 0.016 ตามลาํดบั ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่าวฒันธรรมองคก์าร
ดา้นเอกภาพ มีความสัมพนัธ์ และมีอิทธิผลต่อประสิทธิผลองคก์ารดา้นกระบวนการภายในมาก
ท่ีสุด เม่ือเทียบกบัตวัแปรอ่ืน ๆ  

 

5.2  อภปิรายผลการศึกษา  
  

5.2.1  อภิปรายผลตามสมติฐาน 
5.2.1.1  สมมติฐานท่ี 1 ท่ีว่า ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร ปัจจยัดา้นองคก์ารการ

เรียนรู้ และปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์ารในภาพรวม มีความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างอยา่งมีนยัสาํคญัเชิงบวก เม่ือศึกษาในบริบทของศาลยติุธรรม  

ซ่ึงผลการศึกษาเป็นไปตามสมติฐานนั้นสามารถอธิปรายตามความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างระหวา่งปัจจยัรายคู่ดงัน้ี 

1)  ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างระหวา่งปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารกบั 
ประสิทธิผลองคก์ารในภาพรวม 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การในภาพรวมจะมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์ารในภาพรวมของ
ศาลยติุธรรม เน่ืองจากวฒันธรรมองคก์ารทั้ง 4 ประเภท คือ วฒันธรรมส่วนร่วม วฒันธรรมเอกภาพ 
วฒันธรรมการปรับตวั และวฒันธรรมพนัธกิจ ซ่ึงก็คือ การท่ีองคก์ารมีลกัษณะเป็นแบบกระจาย
อาํนาจการตดัสินใจให้แก่บุคลากร สนับสนุนให้มีการร่วมมือกนัทาํงาน ผูบ้ริหารปฏิบติัในส่ิงท่ี
ตนเองบอกหรือสอนผูอ่ื้น มีความชดัเจน คงเส้นคงวาในการปฏิบติัหน้าท่ี มีขอ้ตกลงท่ีชดัเจนว่า
แนวทางใดควรหรือไม่ควรปฏิบติั  มีความยืดหยุน่และง่ายต่อการเปล่ียนแปลง มีการตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มและปรับปรุงวิธีการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งยงัมีเป้าประสงค์
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และทิศทางระยะยาว พันธกิจชัดเจนและบุคลากรเข้าใจความหมายตรงกัน มียุทธศาสตร์ท่ี
สอดคลอ้งกบัเป้าประสงค ์ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีขององคก์ารส่งผลให้ เกิดการกระตุน้ให้เกิดความ
ผกูพนัในหนา้ท่ี รวมถึงภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งทาํให้บรรลุถึงเป้าหมายขององคก์าร เกิดขอ้ตกลงร่วม
หรือความเห็นพ้องต้องกันในองค์การ  ทําให้เกิดความชัดเจนในการทํางาน มีการร่วมมือ
ประสานงานท่ีพร้อมรับมือสถานการณ์ท่ีลาํบากต่อการตดัสินใจ ก่อให้เกิดความสามารถในการ
แปลความหมายและทิศทางขององค์การร่วมกัน  เ กิดความเช่ือมโยงระหว่างองค์การกับ
สภาพแวดลอ้มภายนอกนาํไปสู่การปรับปรุงประสิทธิผลองคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของ
นกัวิชาการหลายท่าน เช่น Argyris (1964); Ouchi (1981); Peters and Waterman (1982); Denison 
and Mishra (1995) เป็นตน้ ซ่ึงจะกล่าวถึงรายละเอียดในส่วนของการอภิปรายสมมติฐานท่ี 2 ต่อไป 
   เม่ือพิจารณาในบริบทของศาลยุติธรรม การท่ีศาลยุติธรรมมีลกัษณะของ
องคก์ารและสมาชิกขององคก์าร มีเป้าประสงค์และทิศทางระยะยาว พนัธกิจมีความชดัเจนและ
บุคลากรเขา้ใจความหมายตรงกนัและใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการปฏิบติั มีการเช่ือมโยงระหว่าง
องคก์ารกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก เพ่ือให้สมาชิกเขา้ใจความหมายและทิศทางของศาลยติุธรรม และ
สามารถปรับตวัให้เขา้สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง อาํนวยความยติุธรรมให้แก่ประชาชนไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว และเป็นธรรม จึงส่งผลใหเ้กิดประสิทธิผลในภาพรวม 

2)  ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างระหวา่งปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ใน 
ภาพรวมกบัปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร 

จากผลการศึกษาท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารมีความสมัพนัธ์เชิง 
บวกกบัองคก์ารการเรียนรู้ของศาลยติุธรรมในภาพรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตินั้น สามารถอธิบาย
ได้ว่าองค์การมีลกัษณะการเช่ือมโยงปรับตวัให้เขา้สภาพแวดลอ้ม ส่งเสริมให้เกิดการสนทนา  
สนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มีการสร้างระบบเพ่ือเขา้ถึงและแบ่งปันความรู้ ใหอ้าํนาจ
การตดัสินใจและมีวิสัยทศัน์ร่วม เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมและเตรียมกลยทุธ์สาํหรับผูน้าํในการเรียนรู้ 
ส่งผลให้สมาชิกในองคก์ารมีความรู้สึกในการเป็นเจา้ขององคก์าร กระตุน้ให้เกิดความผกูพนั เกิด
การตอบสนองต่อหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เกิดการร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีแตกต่าง 
และเกิดการเช่ือมโยงระหว่างภายในและภายนอกองคก์าร มีความพร้อมรับมือต่อการเปล่ียนแปลง 
สามารถแปลความหมายและเข้าใจทิศทางขององค์การได้  ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็นของ
นกัวิชาการหลายท่าน เช่น Marsick and Watkins (1993, 1996, 2003); Ellinger, Yang and Ellinger 
(2000) เป็นตน้ ซ่ึงจะกล่าวถึงรายละเอียดในส่วนของการอภิปรายสมมติฐานท่ี 3 ต่อไป 

 เม่ือพิจารณาในบริบทของศาลยติุธรรม การท่ีศาลยติุธรรมส่งเสริมใหเ้กิด
การเรียนรู้ โดยการเช่ือมโยงและปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสรมการสนทนาแลกเปล่ียน 
เพื่อใหผู้พ้ิพากษาและเจา้หนา้ท่ีเกิดการปรับปรุงและแสวงหาส่ิงท่ีดีกวา่อยูต่ลอดเวลา ส่งผลใหมี้การ
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กาํหนดเป้าหมายท่ีมีลกัษณะมุ่งหวงัผลสูงกวา่ปกติ ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิผลขององคก์ารของศาลใน
ภาพรวม 

3)  ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้กบั
ประสิทธิผลองคก์ารในภาพรวม  

จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างกบัปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์ารของศาลยติุธรรมในภาพรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
นั้นสามารถอธิบายไดว้่า การท่ีองคก์ารมีบรรยากาศท่ีกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ มีส่ิงอาํนวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ และเปิดโอกาสใหผู้พ้ิพากษาและเจา้หนา้ท่ีไดมี้โอกาสในการสนทนาสอบถาม
แลกเปล่ียนประสบการณ์ มีการเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือ การทาํงานเป็นทีม เกิด
ความรู้สึกผกูพนัซ่ึงกนัและกนันาํมาสู่ความช่วยเหลือกเก้ือกูล ความสามคัคีในหมู่คณะ  ส่งผลให้
การปฏิบติังานดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององคก์าร  และในขณะเดียวกนัการ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากภายนอกหน่วยงาน การเขา้ถึงแหล่งความรู้ต่างๆอยา่งสะดวก ทาํใหบุ้คลากร
ในศาลสามารถนําข้อมูลท่ีได้รับเหล่านั้ นมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกอยู่เสมอ นาํไปสู่การเกิดประสิทธิผลองคก์าร สอดคลอ้งกบั
ความเห็นของนกัวิชาการหลายท่านเช่น Senge (1990); Marsick and Watkins (1993,1996, 2003);  
Marquardt (1996) เป็นตน้ ซ่ึงจะกล่าวถึงรายละเอียดในส่วนของการอภิปรายสมมติฐานท่ี 3 ต่อไป 

เม่ือพิจารณาในบริบทของศาลยติุธรรม การท่ีศาลยติุธรรมส่งเสริมใหเ้กิด
การเรียนรู้ โดยสนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั เพ่ือให้เกิดความรู้สึกผกูพนัมีความสามคัคี และ
เตรียมกลยทุธ์สาํหรับผูน้าํ สร้างตวัแบบของผูน้าํ มีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ของ
บุคลากรในศาล ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิผลขององคก์ารของศาลในภาพรวม 

5.2.1.2  สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัวฒันธรรมองคก์าร มีความสามารถในการทาํนาย
และอธิบาย ประสิทธิผลองคก์ารในภาพรวมไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
เม่ือศึกษาในบริบทของศาลยติุธรรม 

ผลการวิจยัพบว่า แนวคิดปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (OC) มีอิทธิพลต่อแนวคิด
ประสิทธิผลองคก์าร (EFF) อยูใ่นระดบัสูงอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  และพบว่าสัดส่วนของความ
แปรปรวนท่ีสามารถอธิบายและทาํนายไดด้ว้ยสมการถดถอย มีค่าเท่ากบั 0.832  ซ่ึงหมายความว่า 
แนวคิดปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร สามารถอธิบายและทาํนายประสิทธิผลองคก์าร (EFF)ได ้ร้อยละ 
83.20        

เม่ือพิจารณาเฉพาะวฒันธรรมส่วนร่วม (IC) กบัประสิทธิผลองคก์าร พบว่า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับทุกองค์ประกอบของประสิทธิผลองค์การ (EFF_HU, 
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EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทั้งน้ีน่าจะมีสาเหตุเน่ืองมาจาก องคก์ารมี
ลกัษณะท่ีองคมุ่์งเสริมสร้างพลงัอาํนาจในการบริหารให้แก่บุคลากรในทกระดบั บุคลากรสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานอย่างกวา้งขวาง มีการใชโ้ครงสร้างไม่เป็นทางการ
ควบคุมการปฏิบติังานมากกว่าใชโ้ครงสร้างท่ีเป็นทางการ เนน้การมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นแบบ
แผนหลกัในการขบัเคล่ือนงาน และมีการพฒันาสมรรถภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงนาํไปสู่
ประสิทธิผลองคก์ารดา้นมนุษยส์มัพนัธ์  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ Argyris (1964); Ouchi (1981); Peters and Waterman 
(1982); Denison and Mishra (1995), และ Denison (2003) ท่ีกล่าวว่าวฒันธรรมส่วนร่วมจะ
ก่อให้เกิดความเก่ียวพนั (Involvement) และการมีส่วนร่วม (Participation) ซ่ึงจะนาํไปสู่การเกิด
ความรู้สึกท่ีเป็นเจา้ขององคก์าร และการตอบสนองต่อหนา้ท่ีหรือความรับผิดชอบ รวมถึงกระตุน้
ใหเ้กิดความผกูพนัในหนา้ท่ี ท่ีจะพยายามเพิ่มความสามารถในการทาํงานภายใตเ้ง่ือนไขการจดัการ
กันเองในหมู่คณะ  ดังนั้ นเม่ือความสามารถของสมาชิกในองค์การเพิ่มข้ึนย่อมส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานท่ีดีข้ึนและระดบัประสิทธิผลองคก์ารท่ีจะสูงข้ึนตามไปดว้ย 

เม่ือพิจารณาเฉพาะวฒันธรรมเอกภาพ (CC)  กับประสิทธิผลองค์การพบว่า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับทุกองค์ประกอบของประสิทธิผลองค์การ (EFF_HU, 
EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ทั้งน้ีน่าจะมีสาเหตุมาจาก องคก์ารมี
ผูบ้ริหารท่ีไดมี้การปฏิบติัในส่ิงท่ีตนเองบอกหรือสอนผูอ่ื้น  มีกลุ่มค่านิยมท่ีมีความชดัเจนและคง
เส้นคงวาท่ีใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัหากบุคลากรละเมิดหรือละเลยค่านิยมแกนกลางจะไดรั้บการมอง
ว่าเป็นการสร้างปัญหาให้แก่องคก์าร มีจรรยาบรรณท่ีเป็นแนวทางสําหรับการปฏิบติัแก่บุคลกร
อยา่งชดัเจนว่าส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด และสามารถบรรลุขอ้ตกลงร่วมกนัไดง่้ายเม่ือมีความเห็นแตกต่าง
กันแม้ว่าประเด็นนั้ นจะเป็นปัญหาท่ีมากเพียงใดก็ตาม จึงนําไปสู่ประสิทธิผลองค์การด้าน
กระบวนการภายใน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พงษเ์ทพ จนัทสุวรรณ (2554) ท่ีว่าวฒันธรรม
เอกภาพจะช่วยส่งเสริมในเกิดการบูรณาการและการประสานงานภายในองค์การ การท่ีมีจิต
วิญญาณร่วมกันและยึดถือระบบควบคุมแบบเดียวกนัย่อมสามารถท่ีจะรับมือกับสถานการณ์ท่ี
คลุมเครือและยากต่อการตดัสินใจได ้ 

เม่ือพิจารณาเฉพาะวฒันธรรมการปรับตวั กบัประสิทธิผลองค์การ พบว่าปัจจยั
ดา้นวฒันธรรมองคก์ารตวัแบบวฒันธรรมการปรับตวั (AC) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบั
บางองค์ประกอบ และระดับสูงมากกับบางองค์ประกอบของประสิทธิผลองค์การ (EFF_HU, 
EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทั้งน้ีน่าจะมีสาเหตุเน่ืองมาจาก องคก์ารมี
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ความยดืหยุน่และง่ายต่อการเปล่ียนแปลง มีการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มมี
การนาํวิธีการทาํงานท่ีใหม่มาใชห้รือมีการปรับปรุงวิธีการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง  เนน้ผูรั้บบริการโดย
การปรับตวัอาจจะถูกผลกัดนัจากผูรั้บบริการ มีการเส่ียงและเรียนรู้จากความผิดพลาด และมีความ
สร้างสรรคใ์นการปรับเปล่ียน จึงนาํไปสู่ประสิทธิผลองคก์ารดา้นระบบเปิด  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ Denison and Mishra (1995)  ท่ีกล่าวไวว้่า การ
เปล่ียนแปลงและการปรับตวัขององคก์ารเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นความเช่ือมโยงระหว่างองคก์ารกบั
สภาพแวดลอ้มขององค์การ ด้วยเหตุน้ีวฒันธรรมจึงเป็นวิธีการพื้นฐานท่ีองค์การทางสังคมใช้
เช่ือมโยงกบัสภาพแวดลอ้มองคก์าร (Schein, 1990)  ดงันั้นองคก์ารจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันา
ปทสัถานและความเช่ือท่ีสนบัสนุนความสามารถขององคก์ารในการรับและตีความสญัญาณท่ีถูกส่ง
มาจากภายนอกและตอ้งแปลสัญญาณเหล่าน้ีใหเ้ป็นการตระหนกัรู้ และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
และโครงสร้างภายในองคก์าร (Starbuck, 1971; Kanter, 1983) ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะนาํไปสู่การปรับปรุง
ประสิทธิผลองคก์าร 

เม่ือพิจารณาวฒันธรรมองคก์ารดา้นพนัธกิจ (MC) กบัประสิทธิผลองคก์าร พบว่า
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารตวัแบบวฒันธรรมพนัธกิจ (MC) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัปาน
กลางกบับางองคป์ระกอบ และในระดบัสูงกบับางองคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, 
EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ทั้งน้ีน่าจะมีสาเหตุมาจากองคก์ารมี
ลักษณะท่ีมีเป้าประสงค์และทิศทางในระยะยาว พันธกิจมีความชัดเจนและบุคลากรเข้าใจ
ความหมายตรงกนั และใชเ้ป็นกรอบแนวทางปฏิบติั รวมทั้งมียทุธศาสตร์ท่ีชดัเจนซ่ึงสอดคลอ้งกบั
เป้าประสงค์ มีการกาํหนดตวัช้ีวดัวตัถุประสงค์อย่างชัดเจน และมีการปฏิบติังานเพื่อบรรลุตาม
เกณฑก์าํหนด จึงนาํไปสู่ประสิทธิผลองคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ Denison and Mishra (1995) ไดก้ล่าวไวว้า่การตระหนกัรู้
ในพนัธกิจ จะส่งผลสาํคญั 2 ประการในการดาํเนินงานขององคก์าร คือประการแรก พนัธกิจจะ
ก่อให้เกิดเป้าประสงคแ์ละความหมายร่วมกนั และก่อให้เกิดเหตุผลว่าทาํไมองคก์ารจึงตอ้งดาํรงอยู ่
และดาํรงอยู่ไปเพ่ืออะไร ประการท่ีสอง การตระหนักรู้ในพนัธกิจ จะส่งผลให้เกิดความหมาย
ร่วมกนัภายในหมู่สมาชิกว่าการกระทาํท่ีสมควรทาํคืออะไร โดยการตระหนักรู้ดงักล่าวจะเป็น
สาเหตุสาํคญัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์าร 

5.2.1.3  สมมติฐานท่ี 3   ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ทาํนายและอธิบาย ประสิทธิผลองคก์ารไดอ้ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติเม่ือ
ศึกษาในบริบทของศาลยติุธรรม 

สําหรับในส่วนท่ีปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้สามารถทาํนายประสิทธิผล
องค์การไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือศึกษาในบริบทของศาลยุติธรรมนั้น ผลการวิจยัพบว่า
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แนวคิดปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ (LO) มีอิทธิพลต่อแนวคิดประสิทธิผลองคก์าร (EFF) อยู่ใน
ระดบัสูงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และพบว่าสัดส่วนของความแปรปรวนท่ีสามารถถูกอธิบายและ
ทาํนายไดด้ว้ยสมการถดถอย มีค่าเท่ากบั 0. 0.688   ซ่ึงหมายความว่า ร้อยละ 68.88 ของค่าความ
แปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองคก์าร (EFF) สามารถถูกอธิบายและทาํนายโดยแนวคิดปัจจยั
ดา้นวฒันธรรมองคก์าร ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัสูง  

ทั้งน้ี น่าจะมีสาเหตุมาจากการท่ีองคก์ารหรือศาลยุติธรรมพร้อมท่ีจะเรียนรู้จาก
บรรยากาศท่ีกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ มีส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้  และเปิดโอกาส
ให้ผูพ้ิพากษาและเจา้หน้าท่ีไดมี้ช่องทางในการไต่ถามและสนทนา พูดคุยวิเคราะห์สถานการณ์ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ รับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากหน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอก ก่อใหเ้กิดความร่วมมือ
และเรียนรู้ร่วมกัน ทาํงานร่วมกันเป็นทีม เกิดความรู้สึกผูกพนั ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
มีความสามคัคี ทาํให้องค์การมีพลงัในการขบัเคล่ือนให้การทาํงานสําเร็จลุล่วงและส่งผลต่อ
ประสิทธิผลองคก์ารดา้นมนุษยสมัพนัธ์ 

ในขณะเดียวกนั การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารและความรู้ประสบการณ์ในการแกไ้ข
ปัญหาจากหน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการเขา้ถึงแหล่งกกัเก็บความรู้หรือแหล่งความรู้
ได้โดยสะดวก  ทําให้บุคลากรในศาลนั้ นๆสามารถปรับรูปแบบการทํางานให้สอดรับกับ
สภาพแวดลอ้มภายนอกอยูเ่สมอ นาํไปสู่การเกิดประสิทธิผลองคก์ารดา้นระบบเปิด 

เม่ือมีการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงพฒันาการทาํงานอยูเ่สมอเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายขององคก์าร จึงส่งผลต่อการเกิดประสิทธิผลองคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล 

นอกจากน้ี การท่ีบุคลากรสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใช ้ประยกุตใ์ช ้ตลอดจน
พฒันาการทาํงาน ส่งผลให้การทาํงานราบร่ืน คล่องตวั ไม่ติดขดั จึงนาํไปสู่การเกิดประสิทธิผล
องคก์ารดา้นกระบวนการภายใน 

จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ทุกองคป์ระกอบจะมี
ความสัมพนัธ์กบัทุกองคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์ารอย่างมีนัยสําคญัเชิงบวกเม่ือศึกษาใน
บริบทของศาลยติุธรรม สามารถพิจารณาได ้ดงัต่อไปน้ี 

1) ปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดา้นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ือง (LO_CL) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบับางองคป์ระกอบ ระดบัปานกลางกบับาง
องคป์ระกอบและในระดบัตํ่ากบับางองคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, 
EFF_RA, EFF_IN) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

สาเหตุท่ี ปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดา้นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง (LO_CL) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัองคป์ระกอบต่าง ๆ ของประสิทธิผลองคก์าร 
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น่าจะเน่ืองมาจากการท่ีการเรียนรู้ไดรั้บการออกแบบให้เขา้กบังาน ทาํให้บุคคลสามารถเรียนรู้จาก
งานได ้จดัหาโอกาสเพื่อการศึกษาและเจริญเติบโต ส่งผลให้บุคลากรมีโอกาสท่ีสามารถเรียนรู้ไดแ้ละ
เป็นการเรียนรู้ท่ีเอ้ือกบัการทาํงาน  

2) ปัจจยัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดา้นการส่งเสริมการไต่ถามและสนทนา 
(LO_ID) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบับางองคป์ระกอบและในระดบัปานกลางกบับาง
องคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ  

สาเหตุท่ี ปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดา้นการส่งเสริมการไต่ถาม
และสนทนา (LO_ID) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การ น่าจะ
เน่ืองมาจากการท่ีบุคคลไดรั้บทกัษะในการใหเ้หตุผลอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อแสดงทศันะของตน มี
ศกัยภาพในการฟังและไต่ถามทศันะของผูอ่ื้น มีการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมเพ่ือสนบัสนุนการตั้ง
คาํถาม การให้ขอ้มูลป้อนกลบั และการทดลอง ทาํให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อปรับปรุง
พฒันางานใหดี้ข้ึน 

3) ปัจจยัด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ ดา้นสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นทีม (LO_TL) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบับางองคป์ระกอบและในระดบัปานกลาง
กบับางองคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 

สาเหตุท่ี ปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านสนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (LO_TL) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัองคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์าร 
น่าจะเน่ืองมาจาก มีการออกแบบการทาํงานเพื่อให้กลุ่มงานใชรู้ปแบบทางความคิดท่ีแตกต่าง 
ความร่วมมือไดรั้บการให้คุณค่า โดยวฒันธรรมและการให้รางวลัทาํให้ทาํให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัเพื่อปรับปรุงพฒันางานใหดี้ข้ึน 

4) ปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการสร้างระบบเพ่ือเข้าถึง
แบ่งปันความรู้ (LO_ES) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบับางองคป์ระกอบและในระดบัปาน
กลางกบับางองคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

สาเหตุท่ี ปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดา้นการสร้างระบบเพ่ือเขา้ถึง
แบ่งปันความรู้ (LO_ES) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัองคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์าร น่าจะ
เน่ืองมาจาก  การสร้างสรรคร์ะบบเทคโนโลยทีั้งขั้นสูงและตํ่า  เพื่อแลกเปล่ียนการเรียนรู้และบูรณาการ
ให้เขา้กบังานทาํให้บุคลากรสามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูลและองคค์วามรู้ไดโ้ดยสะดวกและเอ้ือต่อการ
แลกเปล่ียนความรู้ และสามารถเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อปรับปรุงพฒันางานใหดี้ข้ึน 
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5) ปัจจยัด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านให้อาํนาจและนาํไปสู่การมี
วิสัยทศัน์ร่วม(LO_EM) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบับางองคป์ระกอบและในระดบัปาน
กลางกบับางองคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

สาเหตุท่ี ปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  ดา้นใหอ้าํนาจและนาํไปสู่การ
มีวิสัยทศัน์ร่วม(LO_EM)  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัองคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์าร 
น่าจะเน่ืองมาจากการท่ีบุคคลมีส่วนร่วมในการกาํหนด การเป็นเจา้ของ และปฏิบติัตามวิสัยทศัน์
ร่วมกนั โดยกาํหนดใหมี้ความรับผดิชอบไปควบคู่ใกลชิ้ดกบัการตดัสินใจ ทาํใหบุ้คคลมีแรงกระตุน้
ท่ีจะเรียนรู้ ในส่ิงท่ีตนตอ้งรับผดิชอบทาํให้เกิดแรงจูงใจ และเป็นการเสริมแรงให้บุคลากรพยายาม
เรียนรู้ เพื่อใหส้ามารถบรรลุถึงวิสยัทศัน์ท่ีต่างร่วมกนักาํหนด 

6) ปัจจยัดา้นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดา้นการเช่ือมโยงองคก์ารเขา้กบั
ส่ิงแวดลอ้ม (LO_SC) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบับางองคป์ระกอบและในระดบัปาน
กลางกบับางองคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์าร (EFF_HU, EFF_OP, EFF_RA, EFF_IN) อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

สาเหตุท่ี ปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดา้นการเช่ือมโยงองคก์ารเขา้
กับส่ิงแวดลอ้ม (LO_SC)  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัองคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์าร 
น่าจะเนื่องมาจากการที่บุคคลได้การช่วยเหลือให้มองผลกระทบของงานท่ีตนทาํต่อองค์การ
โดยรวม บุคคลตรวจสอบส่ิงแวดลอ้มและใช้ขอ้มูลเพ่ือปรับปรุงการปฏิบติังาน องค์การมีการ
เช่ือมโยงเขา้กบัชุมชนทาํให้เกิดการเรียนรู้โดยมีมุมมองรอบดา้น และสามารถประสานการเรียนรู้
และการทาํงานใหเ้ขา้กบับริบทแวดลอ้มได ้

7) ปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ การเตรียมกลยุทธ์ผูน้าํสาํหรับการ
เรียนรู้ (LO_SL) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในในระดบัสูงกบับางองคป์ระกอบและระดบัปาน
กลางกบับางองคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์าร  

สาเหตุท่ี ปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ การเตรียมกลยทุธ์ผูน้าํสาํหรับ
การเรียนรู้ (LO_SL) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับองค์ประกอบของประสิทธิผลองค์การ น่าจะ
เน่ืองมาจากการสร้างโมเดลผูน้าํ ผูช้นะเลิศ และส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างภาวะผูน้าํท่ีใชก้ารเรียนรู้ใน
เชิงกลยทุธ์เพื่อผลลพัธ์ทางธุรกิจ ทาํใหเ้กิดแรงบนัดาลใจและการกระตุน้ใหบุ้คลากรตอ้งการเรียนรู้ 
และเป็นใหไ้ดด้ัง่โมเดลผูน้าํ หรือผูช้นะเลิศท่ีสร้างไว ้เพื่อใหบ้รรลุผลลพัธ์ท่ีประสงคข์องหน่วยงาน 

ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ การศึกษาของนิติ รัตนปรีชาเวช 
(2553) พงษเ์ทพ จนัทสุวรรณ (2554) ท่ีศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้จะมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกในระดบัสูงกบัประสิทธิผลของหน่วยงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกับงานวิจยัในต่างประเทศ ได้แก่ งานวิจยัของ Snyder 
(1996); Marquardt (1996); Marsick and Watkins (1999); Kaiser (2000) ท่ีศึกษาพบว่า ปัจจยัระดบั
องคก์ารแห่งการเรียนรู้จะมีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบัประสิทธิผลของหน่วยงาน 

5.2.1.4  สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารทุกองคป์ระกอบ และปัจจยั 
ดา้นองคก์ารการเรียนรู้ทุกองคป์ระกอบรวมกนั มีความสามารถในการ
ทาํนายและอธิบาย ประสิทธิผลองคก์ารไดอ้ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติเม่ือ
ศึกษาในบริบทของศาลยติุธรรม 

พบว่า แนวคิดปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (OC) มีอิทธิพลต่อแนวคิดประสิทธิผล
องคก์าร (EFF) ในระดบัสูงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  แต่กลบัพบว่า แนวคิดปัจจยัดา้นองคก์ารการ
เรียนรู้ (LO) มีอิทธิพลเชิงลบต่อแนวคิดประสิทธิผลองคก์าร (EFF) อย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ    
และพบว่าสัดส่วนของความแปรปรวนท่ีสามารถถูกอธิบายและทาํนายไดด้ว้ยสมการโครงสร้าง มี
ค่าเท่ากบั 0.836   ซ่ึงหมายความว่า ร้อยละ 83.60 ของค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผล
องคก์าร (EFF) สามารถถูกอธิบายและทาํนายโดยแนวคิดปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารเท่านั้น  

ทั้งน้ีหมายความว่า เม่ือพิจารณารายปัจจัยทั้ งด้านวฒันธรรมองค์การและด้าน
องคก์ารการเรียนรู้ ต่างก็พบว่าปัจจยัทั้งสองมีอิทธิพลประสิทธิผลองคก์าร แต่เม่ือนาํนาํปัจจยัทั้ง
สองสองซ่ึงคือด้านวฒันธรรมองค์การ และ องค์การการเรียนรู้มาพิจารณาร่วมกัน วฒันธรรม
องคก์ารส่งอิทธิพลต่อประสิทธิองคก์าร แต่องคก์ารการเรียนรู้ไม่ส่งอิทธิพลต่อประสิทธิผลองคก์าร 
 

5.2.2  การวเิคราะห์พหุคูณแบบขั้นบนัได ขององค์ประกอบตัวแปรทีถู่กทาํนายกบั 
          องค์ประกอบของตัวแปรทาํนาย 

5.2.2.1  ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบปัจจยัด้านประสิทธิผลองค์การใน
ฐานะตวัแปรท่ีถูกทาํนายกบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร 

สําหรับตัวแปรตามองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การด้านมนุษย์สัมพันธ์
(EFF_HU) นั้น ปรากฏ 2โมเดล โดยโมเดลท่ี 1 ซ่ึงแสดงเฉพาะองคป์ระกอบท่ีมีความสามารถใน
การทาํนายองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (EFF_HU) สูงสุดเพียงตวัเดียว พบว่า 
ร้อยละ 49.00 ของค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองคก์ารดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ วฒันธรรม
องคก์ารดา้นพนัธกิจ (CO_MC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

ส่วนโมเดลท่ี 2 พบวา่ ร้อยละ 54.30 ของค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผล
องคก์ารดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ วฒันธรรมองคก์ารดา้นพนัธกิจ (CO_MC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้น
วฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุดอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ และวฒันธรรมองคก์ารดา้นการมี
ส่วนร่วม (CO_IC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลรองลงมา  
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ทั้งน้ี สามารถให้เหตุผลไดว้่า องค์การมีลกัษณะท่ีมีเป้าประสงค์และทิศทางใน
ระยะยาว พนัธกิจมีความชดัเจนและบุคลากรเขา้ใจความหมายตรงกนั และใชเ้ป็นกรอบแนวทาง
ปฏิบติั รวมทั้งมียุทธศาสตร์ท่ีชดัเจนซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าประสงค ์มีการกาํหนดตวัช้ีวดัวตัถุประสงค์
อย่างชดัเจน และมีการปฏิบติังานเพื่อบรรลุตามเกณฑก์าํหนด เม่ือเพิ่มองคป์ระกอบมิติวฒันธรรม
ดา้นการมีส่วนร่วม ท่ีมีลกัษณะท่ีองคมุ่์งเสริมสร้างพลงัอาํนาจในการบริหารให้แก่บุคลากรในทก
ระดบั บุคลากรสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานอย่างกวา้งขวาง มีการใช้
โครงสร้างไม่เป็นทางการควบคุมการปฏิบติังานมากกว่าใชโ้ครงสร้างท่ีเป็นทางการ เนน้การมีส่วน
ร่วมของสมาชิกเป็นแบบแผนหลกัในการขบัเคล่ือนงาน และมีการพฒันาสมรรถภาพของบุคลากร
อยา่งต่อเน่ือง จะนาํไปสู่ความสามคัคีในองคก์าร และการมีทกัษะของผูป้ฏิบติั 

สาํหรับตวัแปรตามองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นระบบเปิด(EFF_OP) นั้น 
ปรากฏ 2โมเดล โดยโมเดลท่ี 1 ซ่ึงแสดงเฉพาะองค์ประกอบท่ีมีความสามารถในการทาํนาย
องคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นระบบเปิด (EFF_OP) สูงสุดเพียงตวัเดียว พบวา่ ร้อยละ 50.0 ของ
ค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองคก์ารดา้นระบบเปิด (EFF_OP) วฒันธรรมองคก์ารดา้น
การปรับตวั (CO_AC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุดอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 

ส่วนโมเดลท่ี 2 พบวา่ ร้อยละ 50.14 ของค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผล
องคก์ารดา้นระบบเปิด (EFF_OP) วฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั (CO_AC) เป็นองคป์ระกอบ
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุดอยา่งมีนยัสาํคญัทาง และวฒันธรรมองคก์ารดา้น
การพนัธกิจ (CO_MC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลรองลงมา  

ทั้งน้ี สามารถใหเ้หตุผลไดว้า่องคก์ารมีความยดืหยุน่และง่ายต่อการเปล่ียนแปลง มี
การตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มมีการนาํวิธีการทาํงานท่ีใหม่มาใชห้รือมีการ
ปรับปรุงวิธีการทาํงานอย่างต่อเน่ือง  เน้นผูรั้บบริการโดยการปรับตัวอาจจะถูกผลักดันจาก
ผูรั้บบริการ มีการเส่ียงและเรียนรู้จากความผดิพลาด และมีความสร้างสรรคใ์นการปรับเปล่ียน เม่ือ
เพิ่มองคป์ระกอบมิติวฒันธรรมดา้นพนัธกิจ  ท่ีมีลกัษณะท่ีมีเป้าประสงคแ์ละทิศทางในระยะยาว 
พนัธกิจมีความชัดเจนและบุคลากรเขา้ใจความหมายตรงกัน และใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบติั 
รวมทั้งมียทุธศาสตร์ท่ีชดัเจนซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าประสงค ์มีการกาํหนดตวัช้ีวดัวตัถุประสงคอ์ยา่ง
ชัดเจน และมีการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุตามเกณฑ์กาํหนด จึงนําไปสู่ ความยืดหยุ่น และความ
สร้างสรรค ์ สามารถแสวงหาและสะสมทรัพยากร 

สําหรับตวัแปรตามองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล 
(EFF_RA) นั้น ปรากฏ 2โมเดล โดยโมเดลท่ี 1 ซ่ึงแสดงเฉพาะองคป์ระกอบท่ีมีความสามารถใน
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การทาํนายองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA) สูงสุดเพียงตวัเดียว 
พบว่า ร้อยละ 33.50 ของค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล
(EFF_RA)  วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (CO_CC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรม
องคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ      

ส่วนโมเดลท่ี 2 พบวา่ ร้อยละ 36.90 ของค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผล
องคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล(EFF_RA)  วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (CO_CC) เป็น
องคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุดอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ   และ
วฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั (CO_AC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่ง
อิทธิพลรองลงมา   

ทั้งน้ี สามารถให้เหตุผลไดว้่าองคก์ารมีผูบ้ริหารท่ีไดมี้การปฏิบติัในส่ิงท่ีตนเอง
บอกหรือสอนผูอ่ื้น  มีกลุ่มค่านิยมท่ีมีความชดัเจนและคงเส้นคงวาท่ีใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัหาก
บุคลากรละเมิดหรือละเลยค่านิยมแกนกลางจะไดรั้บการมองวา่เป็นการสร้างปัญหาใหแ้ก่องคก์าร มี
จรรยาบรรณท่ีเป็นแนวทางสําหรับการปฏิบติัแก่บุคลกรอย่างชัดเจนว่าส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด และ
สามารถบรรลุขอ้ตกลงร่วมกนัไดง่้ายเม่ือมีความเห็นแตกต่างกนัแมว้่าประเด็นนั้นจะเป็นปัญหาท่ี
มากเพียงใดกต็าม เม่ือเพิ่มองคป์ระกอบมิติทางวฒันธรรมดา้นการปรับตวัท่ีมีการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มมีการนาํวิธีการทาํงานท่ีใหม่มาใชห้รือมีการปรับปรุงวิธีการทาํงาน
อย่างต่อเน่ือง  เน้นผูรั้บบริการโดยการปรับตวัอาจจะถูกผลกัดนัจากผูรั้บบริการ มีการเส่ียงและ
เรียนรู้จากความผิดพลาด และมีความสร้างสรรคใ์นการปรับเปล่ียน จึงนาํไปสู่การมีแบบแผนและ
เป้าหมาย ก่อใหเ้กิดผลิตภาพและประสิทธิภาพสูง 

สําหรับตวัแปรตามองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การด้านกระบวนการภายใน 
(EFF_IN) นั้น ปรากฏ 2โมเดล โดยโมเดลท่ี 1 ซ่ึงแสดงเฉพาะองคป์ระกอบท่ีมีความสามารถในการ
ทาํนายองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นกระบวนการภายใน (EFF_IN) สูงสุดเพียงตวัเดียว พบว่า
ร้อยละ 33.80 ของค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองคก์ารดา้นกระบวนการภายใน 
(EFF_IN) วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (CO_CC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรม
องคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   

ส่วนโมเดลท่ี 2 พบวา่ ร้อยละ 35.10 ของค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผล
องคก์ารดา้นกระบวนการภายใน (EFF_IN) วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (CO_CC) เป็น
องคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุดอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ   และ
วฒันธรรมองคก์ารดา้นการมีส่วนร่วม (CO_IC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ี
ส่งอิทธิพลรองลงมา   
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ทั้งน้ี สามารถให้เหตุผลไดว้่าองคก์ารมีผูบ้ริหารท่ีไดมี้การปฏิบติัในส่ิงท่ีตนเอง
บอกหรือสอนผูอ่ื้น  มีกลุ่มค่านิยมท่ีมีความชดัเจนและคงเส้นคงวาท่ีใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัหาก
บุคลากรละเมิดหรือละเลยค่านิยมแกนกลางจะไดรั้บการมองวา่เป็นการสร้างปัญหาใหแ้ก่องคก์าร มี
จรรยาบรรณท่ีเป็นแนวทางสําหรับการปฏิบติัแก่บุคลกรอย่างชัดเจนว่าส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด และ
สามารถบรรลุขอ้ตกลงร่วมกนัไดง่้ายเม่ือมีความเห็นแตกต่างกนัแมว้่าประเด็นนั้นจะเป็นปัญหาท่ี
มากเพียงใดก็ตาม เม่ือเพิ่มองคป์ระกอบมิติทางวฒันธรรมดา้นการมีส่วนร่วมท่ีมีลกัษณะท่ีองคมุ่์ง
เสริมสร้างพลงัอาํนาจในการบริหารให้แก่บุคลากรในทกระดับ บุคลากรสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานอย่างกวา้งขวาง มีการใชโ้ครงสร้างไม่เป็นทางการควบคุมการ
ปฏิบติังานมากกวา่ใชโ้ครงสร้างท่ีเป็นทางการ เนน้การมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นแบบแผนหลกัใน
การขบัเคล่ือนงาน และมีการพฒันาสมรรถภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ืองจะนาํไปสู่ การจดัการ
ระบบขอ้มูลข่าวสารทั้งส่วนท่ีรับมาและส่วนท่ีกระจายออกไป เกิดความมีเสถียรภาพ และการเช่ือ
ฟังคาํสัง่ มีระเบียบ 

5.2.2.2  ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบปัจจยัด้านประสิทธิผลองค์การใน
ฐานะตวัแปรท่ีถูกทาํนายกบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ 

สาํหรับตวัแปรตามองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (EFF_HU) นั้น ปรากฏ 2
โมเดล โดยโมเดลท่ี 1 ซ่ึงแสดงเฉพาะองคป์ระกอบท่ีมีความสามารถในการทาํนายองคป์ระกอบ
ประสิทธิผลองคก์ารดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (EFF_HU) สูงสุดเพียงตวัเดียว พบว่า ร้อยละ 62.60 ของค่า
ความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองคก์ารดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (EFF_HU) การเรียนรู้ร่วมกนั
เป็นทีม (LO_TL) เป็นองค์ประกอบปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ   

ส่วนโมเดลท่ี 2 พบวา่ ร้อยละ 45.30 ของค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผล
องคก์ารดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (EFF_HU) การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (LO_TL) เป็นองคป์ระกอบปัจจยั
ดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ การเตรียมกลยุทธ์ผูน้าํสาํหรับการ
เรียนรู้ (LO_SL) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   

ทั้ งน้ี สามารถให้เหตุผลได้ว่า การกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
สนบัสนุนใหล้กัษณะการทาํงานภายในศาลมีลกัษณะเป็นแบบมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
และเปิดให้มีการอภิปรายหรือถกเถียงกนัได ้มีลกัษณะแบบให้ความสาํคญักบัผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ี 
มีแนวคิดว่าผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ี มีความสาํคญัต่อความสาํเร็จของศาล ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีภายใน
ศาลมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัมีการทาํงานแบบเป็นทีม มีความสามคัคี และจะคาํนึงถึงดา้นคุณธรรม 
โดยการออกแบบการทาํงานเพ่ือให้กลุ่มงานใชรู้ปแบบทางความคิดท่ีแตกต่าง ความร่วมมือไดรั้บ
การใหคุ้ณค่า โดยวฒันธรรมและการใหร้างวลั 
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เม่ือเพิ่มองค์ประกอบมิติการเตรียมกลยุทธ์ผูน้ําสําหรับการเรียนรู้ โดยการสร้าง
โมเดลผูน้ํา ผูช้นะเลิศ และส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างภาวะผูน้ําท่ีใช้การเรียนรู้ในเชิงกลยุทธ์เพื่อ
ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน จะยิ่งช่วยสนับสนุนให้เกิดความกล้าแสดงออกทางความคิดและ
สร้างสรรคผ์ลงาน 

สําหรับตวัแปรตามองคป์ระกอบประสิทธิผลองค์การดา้นระบบเปิด (EFF_OP) 
นั้น ปรากฏ 2 โมเดล โดยโมเดลท่ี 1 ซ่ึงแสดงเฉพาะองคป์ระกอบท่ีมีความสามารถในการทาํนาย
องคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นระบบเปิด (EFF_OP) สูงสุดเพียงตวัเดียว พบว่า ร้อยละ36.50 
ของค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองคก์ารดา้นระบบเปิด (EFF_OP) การใหอ้าํนาจและ
นําไปสู่การมีวิสัยทศัน์ร่วม (LO_EM) เป็นองค์ประกอบปัจจยัด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีส่ง
อิทธิพลสูงสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   

ส่วนโมเดลท่ี 2 พบว่าร้อยละ40.50 ของค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผล
องค์การดา้นระบบเปิด (EFF_OP) การให้อาํนาจและนาํไปสู่การมีวิสัยทศัน์ร่วม (LO_EM) เป็น
องคป์ระกอบปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ การเตรียมกลยุทธ์
ผูน้าํสาํหรับการเรียนรู้ (LO_SL) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   

ทั้งน้ี สามารถให้เหตุผลไดว้่า การให้อาํนาจและนาํไปสู่การมีวิสัยทศัน์ร่วม  การท่ี
บุคคลมีส่วนร่วมในการกาํหนด การเป็นเจา้ของ และปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ร่วมกนั โดยกาํหนดให้มี
ความรับผิดชอบไปควบคู่ใกลชิ้ดกบัการตดัสินใจ ทาํให้บุคคลมีแรงกระตุน้ท่ีจะเรียนรู้ ในส่ิงท่ีตน
ตอ้งรับผิดชอบและทาํให้เกิดมีการสร้างสรรค์แนวทางใหม่ ๆ และมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
แนวทางในการทาํงานอยู่ตลอดเวลา มีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาที่สร้างสรรค  ์มีการทาํงาน
แบบกระจายอาํนาจในการตดัสินใจ  และมีความคิดใหม่ ๆ ในการทาํงานอยู่เสมอ ซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์ารระบบเปิด 

เม่ือเพิ่มองคป์ระกอบการเตรียมกลยุทธ์ผูน้าํสําหรับการเรียนรู้ โดยการสร้างโมเดล
ผูน้าํ ผูช้นะเลิศ และส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างภาวะผูน้าํท่ีใชก้ารเรียนรู้ในเชิงกลยุทธ์เพ่ือผลลพัธ์ใน
การปฏิบติังาน จะยิง่ช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดความกลา้แสดงออกทางความคิดและสร้างสรรคผ์ลงาน 

สําหรับตวัแปรตามองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล
(EFF_RA) นั้น ปรากฏ 2 โมเดล โดยโมเดลท่ี 1 ซ่ึงแสดงเฉพาะองคป์ระกอบท่ีมีความสามารถใน
การทาํนาย องคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA) สูงสุดเพียงตวัเดียว 
พบว่า ร้อยละ27.80 ของค่าความแปรปรวนของประสิทธิผลองคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล 
(EFF_RA)  การเตรียมกลยุทธ์ผูน้าํสําหรับการเรียนรู้ (LO_SL) เป็นองค์ประกอบปัจจ ัยด ้าน
องค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   
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ส่วนโมเดลท่ี 2 พบว่า ร้อยละ29.80 ของค่าความแปรปรวนของประสิทธิผล
องคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA)  การเตรียมกลยทุธ์ผูน้าํสาํหรับการเรียนรู้ (LO_SL) เป็น
องคป์ระกอบปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ การส่งเสริมการ
ไต่ถามและสนทนา (LO_ID) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   

ทั้งน้ี สามารถให้เหตุผลไดว้่า การเตรียมกลยุทธ์ผูน้าํสาํหรับการเรียนรู้ โดยการ
สร้างโมเดลผูน้าํ ผูช้นะเลิศ และส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างภาวะผูน้าํท่ีใชก้ารเรียนรู้ในเชิงกลยุทธ์เพื่อ
ผลลพัธ์ในการปฏิบติังาน จะช่วยสนับสนุนให้เกิดลกัษณะการทาํงานภายในศาลท่ีมุ่งเน้นไปยงั
คุณภาพของผลงาน การไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด และการบรรลุเป้าหมายของงาน เพื่อทาํงานให้ดีท่ีสุด
เท่าท่ีสามารถจะทาํได ้

เม่ือเพิ่มองคป์ระกอบการส่งเสริมการไต่ถามและสนทนาท่ีบุคคลไดรั้บทกัษะการ
ใหเ้หตุผลอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อแสดงทศันะของตนและศกัยภาพในการฟังและไต่ถามทศันะของ
ผูอ่ื้น มีการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมเพื่อสนบัสนุนการตั้งคาํถาม การใหข้อ้มูลป้อนกลบั และการทดลอง 
จะเป็นการเสริมใหเ้กิดบรรยากาศการแลกเปล่ียนและระดมความคิดเพ่ือให ้การทาํงานภายในศาลมี
คุณภาพของผลงาน ผลลพัธ์ และการบรรลุเป้าหมายของงานดียิง่ข้ึนไปอีก 

สําหรับตวัแปรตามองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การด้านกระบวนการภายใน 
(EFF_IN) นั้น ปรากฏเพียง 1 โมเดล แสดงเฉพาะองคป์ระกอบท่ีมีความสามารถในการทาํนาย
องคป์ระกอบประสิทธิผลองค์การดา้นกระบวนการภายใน (EFF_IN) สูงสุดเพียงตวัเดียว อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ โดยพบว่า ร้อยละ23.30 ของค่าความแปรปรวนของประสิทธิผลองคก์ารดา้น
กระบวนการภายใน (EFF_IN)การเตรียมกลยทุธ์ผูน้าํสาํหรับการเรียนรู้ (LO_SL) เป็นองคป์ระกอบ
ปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด เพียงองค์ประกอบเดียวต่อองค์ประกอบ
ประสิทธิผลองคก์ารดา้นกระบวนการภายใน   

ทั้งน้ี สามารถให้เหตุผลไดว้่า การเตรียมกลยุทธ์ผูน้าํเพื่อการเรียนรู้ โดยการ
สร้างโมเดลผูน้าํ ผูช้นะเลิศ และส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างภาวะผูน้าํท่ีใชก้ารเรียนรู้ในเชิงกลยุทธ์เพื่อ
ผลลพัธ์ในการปฏิบติังาน จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อยึดกุมเป้าหมาย มีการกาํหนด
ขั้นตอนในการทาํงานของศาลสามารถท่ีจะคาดการณ์ถึงผลลพัธ์ มีความต่อเน่ืองไม่ติดขดั มีการกาํหนด
ระเบียบไวช้ดัเจน และทุกขั้นตอนสอดรับกนั 

5.2.2.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบปัจจยัด้านประสิทธิผลองค์การใน
ฐานะตวัแปรท่ีถูกทาํนายกบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร
และองคป์ระกอบปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ 

สําหรับตัวแปรตามองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การด้านมนุษย์สัมพันธ์
(EFF_HU) นั้น ปรากฏ 3โมเดล โดยโมเดลท่ี 1 ซ่ึงแสดงเฉพาะองคป์ระกอบท่ีมีความสามารถใน
การทาํนายองคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (EFF_HU) สูงสุดเพียงตวัเดียว พบว่า 
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ร้อยละ 49.00 ของค่าความแปรปรวนของประสิทธิผลองค์การดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (EFF_HU) 
วฒันธรรมองคก์ารดา้นพนัธกิจ (CO_MC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่ง
อิทธิพลสูงสุดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

ส่วนโมเดลท่ี 2 พบว่า ร้อยละ 54.30 ของค่าความแปรปรวนของประสิทธิผล
องคก์ารดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (EFF_HU) วฒันธรรมองคก์ารดา้นพนัธกิจ (CO_MC) วฒันธรรม
องคก์ารดา้นพนัธกิจ (CO_MC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   และวฒันธรรมองคก์ารดา้นการมีส่วนร่วม (CO_IC) เป็นองคป์ระกอบ
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลรองลงมา   

ส่วนโมเดลท่ี 3 พบว่า ร้อยละ 55.90 ของค่าความแปรปรวนของประสิทธิผล
องคก์ารดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (EFF_HU) วฒันธรรมองคก์ารดา้นพนัธกิจ (CO_MC) วฒันธรรม
องคก์ารดา้นพนัธกิจ (CO_MC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ    และวฒันธรรมองคก์ารดา้นการมีส่วนร่วม (CO_IC) เป็นองคป์ระกอบ
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลรองลงมาอนัดบัสอง  และองคก์ารการเรียนรู้ดา้นการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (LO_TL) เป็นองค์ประกอบปัจจัยด้านองค์การการเรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพล
รองลงมาอนัดบัสาม   

ทั้งน้ี สามารถให้เหตุผลได้ว่าองค์การมีลกัษณะท่ีมีเป้าประสงค์และทิศทางใน
ระยะยาว พนัธกิจมีความชดัเจนและบุคลากรเขา้ใจความหมายตรงกนั และใชเ้ป็นกรอบแนวทาง
ปฏิบัติ  รวมทั้ งมียุทธศาสตร์ท่ีชัดเจนซ่ึงสอดคล้องกับเป้าประสงค์ มีการกําหนดตัวช้ีว ัด
วตัถุประสงคอ์ยา่งชดัเจน และมีการปฏิบติังานเพ่ือบรรลุตามเกณฑก์าํหนด เม่ือเพิ่มองคป์ระกอบมิติ
วฒันธรรมด้านการมีส่วนร่วม ท่ีมีลกัษณะท่ีองค์มุ่งเสริมสร้างพลงัอาํนาจในการบริหารให้แก่
บุคลากรในทกระดับ บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่าง
กวา้งขวาง มีการใชโ้ครงสร้างไม่เป็นทางการควบคุมการปฏิบติังานมากกว่าใชโ้ครงสร้างท่ีเป็น
ทางการ เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นแบบแผนหลกัในการขบัเคล่ือนงาน และมีการพฒันา
สมรรถภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง และเพิ่มองคป์ระกอบองคก์ารการเรียนรู้ดา้น การเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม มีการกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมสนับสนุนให้ลกัษณะการทาํงาน
ภายในศาลมีลกัษณะเป็นแบบมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเปิดให้มีการอภิปรายหรือ
ถกเถียงกันได้ มีลักษณะแบบให้ความสําคญักับผูพ้ิพากษา/เจ้าหน้าท่ี มีแนวคิดว่าผูพ้ิพากษา/
เจา้หนา้ท่ี มีความสาํคญัต่อความสาํเร็จของศาล ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีภายในศาลมีความสัมพนัธ์ท่ีดี
ต่อกนัมีการทาํงานแบบเป็นทีม มีความสามคัคี และจะคาํนึงถึงดา้นคุณธรรม โดยการออกแบบ
การทาํงานเพื่อให้กลุ่มงานใชรู้ปแบบทางความคิดท่ีแตกต่าง ความร่วมมือไดรั้บการให้คุณค่า โดย
วฒันธรรมและการใหร้างวลั จึงนาํไปสู่ความสามคัคีและมีทกัษะในการปฏิบติังาน 
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สําหรับตวัแปรตามองคป์ระกอบประสิทธิผลองค์การดา้นระบบเปิด (EFF_OP) 
นั้น ปรากฏ 2 โมเดล โดยโมเดลท่ี 1 ซ่ึงแสดงเฉพาะองคป์ระกอบท่ีมีความสามารถในการทาํนาย
องคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นระบบเปิด (EFF_OP) สูงสุดเพียงตวัเดียว พบวา่ ร้อยละ 50.00 
ของค่าความแปรปรวนของประสิทธิผลองคก์ารดา้นระบบเปิด (EFF_OP)  วฒันธรรมองคก์ารดา้น
การปรับตวั (OC_AC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ    

ส่วนโมเดลท่ี 2 พบว่า ร้อยละ 51.70 ของค่าความแปรปรวนของประสิทธิผล
องคก์ารดา้นระบบเปิด (EFF_OP)  วฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั (OC_AC) เป็นองคป์ระกอบ
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  รองลงมาไดแ้ก่ การให้
อาํนาจและนาํไปสู่การมีวิสยัทศัน์ร่วม   

ส่วนโมเดลท่ี 3 พบว่าร้อยละ 52.70 ของค่าความแปรปรวนของประสิทธิผล
องคก์ารดา้นระบบเปิด (EFF_OP)   ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั(OC_AC) เป็น
องคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   และรองลงมา 
ไดแ้ก่ การใหอ้าํนาจและนาํไปสู่การมีวิสยัทศัน์ร่วม (LO_EM)  และอนัดบัท่ีสามคือวฒันธรรมองคก์าร
ดา้นพนัธกิจ   

ทั้งน้ี สามารถให้เหตุผลไดว้่าเม่ือผูพ้ิพากษา และเจา้หน้าท่ีของศาลยุติธรรมมีการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มมีการนาํวิธีการทาํงานท่ีใหม่มาใช้หรือมีการ
ปรับปรุงวิธีการทาํงานอย่างต่อเน่ือง  เน้นผูรั้บบริการโดยการปรับตัวอาจจะถูกผลักดันจาก
ผูรั้บบริการ มีการเส่ียงและเรียนรู้จากความผิดพลาด และมีความสร้างสรรคใ์นการปรับเปล่ียนและ
เม่ือเพิ่มองคป์ระกอบการให้อาํนาจและนาํไปสู่การมีวิสัยทศัน์ร่วม  การท่ีบุคคลมีส่วนร่วมในการ
กาํหนด การเป็นเจา้ของ และปฏิบติัตามวิสยัทศัน์ร่วมกนั โดยกาํหนดใหมี้ความรับผดิชอบไปควบคู่
ใกลชิ้ดกบัการตดัสินใจ ทาํให้บุคคลมีแรงกระตุน้ท่ีจะเรียนรู้ ในส่ิงท่ีตนตอ้งรับผิดชอบและทาํให้
เกิดมีการสร้างสรรค์แนวทางใหม่ ๆ และมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแนวทางในการทาํงานอยู่
ตลอดเวลา มีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีสร้างสรรค ์มีการทาํงานแบบกระจายอาํนาจในการ
ตดัสินใจ และมีความคิดใหม่ ๆ ในการทาํงานอยูเ่สมอ และเพ่ิมองคป์ระกอบดา้นวฒันธรรมพนัธ
กิจท่ีว่าองค์การมีลักษณะท่ีมีเป้าประสงค์และทิศทางในระยะยาว พนัธกิจมีความชัดเจนและ
บุคลากรเขา้ใจความหมายตรงกนั และใชเ้ป็นกรอบแนวทางปฏิบติั รวมทั้งมียทุธศาสตร์ท่ีชดัเจนซ่ึง
สอดคลอ้งกบัเป้าประสงค ์มีการกาํหนดตวัช้ีวดัวตัถุประสงคอ์ยา่งชดัเจน และมีการปฏิบติังานเพ่ือ
บรรลุตามเกณฑก์าํหนด ส่งผลใหเ้กิดความสร้างสรรค ์ 

สําหรับตวัแปรตามองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล
(EFF_RA) นั้น ปรากฏ 4 โมเดล โดยโมเดลท่ี 1 ซ่ึงแสดงเฉพาะองคป์ระกอบท่ีมีความสามารถใน
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การทาํนาย องคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA) สูงสุดเพียงตวัเดียว 
พบว่า ร้อยละ 33.50 ของค่าความแปรปรวนของประสิทธิผลองค์การดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล 
(EFF_RA)  วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (OC_CC) เป็นองค์ประกอบปัจจัยด้านวฒันธรรม
องค์การท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   

ส่วนโมเดลท่ี 2 พบว่าร้อยละ 36.90 ของค่าความแปรปรวนของประสิทธิผล
องคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA)  วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (OC_CC) เป็น
องค์ประกอบปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์การท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   และ
วฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั (OC_AC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒัฯธรรมองคก์ารท่ีส่ง
อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติรองลงมา   

ส่วนโมเดลท่ี 3 พบว่า ร้อยละ 38.40 ของค่าความแปรปรวนของประสิทธิผล
องคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA)  วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (OC_CC) เป็น
องค์ประกอบปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์การท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  และ
วฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั (OC_AC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่ง
อิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติรองลงมา  โดยมีปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ดา้นการเตรียมกลยทุธ์
ผูน้าํ (LO_SL) เป็นองคป์ระกอบดา้นการเรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเป็นอนัดบัสาม    

และโมเดลท่ี 4 พบว่า ร้อยละ 40.00 ของค่าความแปรปรวนของประสิทธิผล
องคก์ารดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล (EFF_RA)  วฒันธรรมองคก์ารดา้นการปรับตวั (OC_AC) เป็น
องค์ประกอบปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์การท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ    และ 
วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (OC_CC) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่ง
อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติรองลงมา    โดยมีปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ดา้นการเตรียมกลยทุธ์
ผูน้าํ (LO_SL) เป็นองคป์ระกอบดา้นการเรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเป็นอนัดบัสาม    
และมีปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ดา้นการสร้างโอกาสการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (LO_CL) เป็นองคป์ระกอบ
ดา้นการเรียนรู้ท่ีส่งอิทธิพลอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ   

ทั้งน้ี สามารถให้เหตุผลไดว้่าองคก์ารมีผูบ้ริหารท่ีไดมี้การปฏิบติัในส่ิงท่ีตนเอง
บอกหรือสอนผูอ่ื้น  มีกลุ่มค่านิยมท่ีมีความชดัเจนและคงเส้นคงวาท่ีใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัหาก
บุคลากรละเมิดหรือละเลยค่านิยมแกนกลางจะไดรั้บการมองวา่เป็นการสร้างปัญหาใหแ้ก่องคก์าร มี
จรรยาบรรณท่ีเป็นแนวทางสําหรับการปฏิบติัแก่บุคลกรอย่างชัดเจนว่าส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด และ
สามารถบรรลุขอ้ตกลงร่วมกนัไดง่้ายเม่ือมีความเห็นแตกต่างกนัแมว้่าประเด็นนั้นจะเป็นปัญหาท่ี
มากเพียงใดก็ตาม เม่ือเพิ่มองคป์ระกอบดา้นการปรับตวั  เม่ือผูพ้ิพากษา และเจา้หนา้ท่ีของศาล
ยติุธรรมมีการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มมีการนาํวิธีการทาํงานท่ีใหม่มาใช้
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หรือมีการปรับปรุงวิธีการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง  และมีความสร้างสรรคใ์นการปรับเปล่ียน และเพิ่ม
องค์ประกอบการเตรียมผูน้าํเพื่อการเรียนรู้ โดยการสร้างโมเดลผูน้าํ ผูช้นะเลิศ และส่งเสริมการ
เรียนรู้ สร้างภาวะผูน้าํท่ีใชก้ารเรียนรู้ในเชิงกลยทุธ์เพื่อผลลพัธ์ในการปฏิบติังาน จะช่วยสนบัสนุนให้
เกิดการเรียนรู้เพื่อยดึกุมเป้าหมาย มีการกาํหนดขั้นตอนในการทาํงานของศาลสามารถท่ีจะคาดการณ์
ถึงผลลพัธ์ มีความต่อเน่ืองไม่ติดขดั มีการกาํหนดระเบียบไวช้ดัเจน และทุกขั้นตอนสอดรับกนั  

สําหรับตวัแปรตามองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การด้านกระบวนการภายใน 
(EFF_IN) นั้น ปรากฏ 4 โมเดล โดยโมเดลท่ี 1 ซ่ึงแสดงเฉพาะองคป์ระกอบท่ีมีความสามารถในการ
ทาํนาย องคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารดา้นกระบวนการภายใน (EFF_IN) เพียงองคป์ระกอบเดียว
เท่านั้น พบว่า ร้อยละ 33.80 ของค่าความแปรปรวนของประสิทธิผลองคก์ารดา้นกระบวนการ
ภายใน (EFF_IN) วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (OC_CC) เป็นองค์ประกอบปัจจัยด้าน
วฒันธรรมองค์การท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   

ในโมเดลท่ี 2 พบว่า ร้อยละ 35.20 ของค่าความแปรปรวนของประสิทธิผลองคก์าร
ดา้นกระบวนการภายใน (EFF_IN) วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (OC_CC) เป็นองค์ประกอบ
ปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์การท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ   และรองลงมาคือ 
ปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ดา้นเตรียมกลยทุธ์ผูน้าํเพื่อการเรียนรู้ (LO_SL)   

ในโมเดลท่ี 3 พบว่า ร้อยละ 37.50 ของค่าความแปรปรวนของประสิทธิผลองคก์าร
ดา้นกระบวนการภายใน (EFF_IN) วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (OC_CC) เป็นองค์ประกอบ
ปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์การท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ   และรองลงมาคือ 
ปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ดา้นเตรียมกลยทุธ์ผูน้าํเพื่อการเรียนรู้ (LO_SL)  และอนัดบัท่ีสามคือ ปัจจยั
องคก์ารการเรียนรู้ดา้นการสร้างการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  (LO_CL) ส่งอิทธิพล อยา่งไม่มีนยัสาํคญั
ทางสถิติ   

ในโมเดลท่ี 4 พบว่า ร้อยละ 39.40 ของค่าความแปรปรวนของประสิทธิผลองคก์าร
ดา้นกระบวนการภายใน (EFF_IN) วฒันธรรมองคก์ารดา้นเอกภาพ (OC_CC) เป็นองค์ประกอบ
ปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์การท่ีส่งอิทธิพลสูงสุด อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  และรองลงมาคือ 
ปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ดา้นเตรียมกลยุทธ์ผูน้าํเพ่ือการเรียนรู้ (LO_SL)   และอนัดบัท่ีสามคือ 
วฒันธรรมองคก์ารดา้นการมีส่วนร่วม (OC_IC)  ส่วน ปัจจยัองคก์ารการเรียนรู้ดา้นการสร้างการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  (LO_CL) ส่งอิทธิพล อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ    

ทั้งน้ี สามารถให้เหตุผลไดว้่า องคก์ารมีผูบ้ริหารท่ีไดมี้การปฏิบติัในส่ิงท่ีตนเอง
บอกหรือสอนผูอ่ื้น  มีกลุ่มค่านิยมท่ีมีความชดัเจนและคงเส้นคงวาท่ีใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัหาก
บุคลากรละเมิดหรือละเลยค่านิยมแกนกลางจะไดรั้บการมองวา่เป็นการสร้างปัญหาใหแ้ก่องคก์าร มี
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จรรยาบรรณท่ีเป็นแนวทางสําหรับการปฏิบติัแก่บุคลกรอย่างชัดเจนว่าส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด และ
สามารถบรรลุขอ้ตกลงร่วมกนัไดง่้ายเม่ือมีความเห็นแตกต่างกนัแมว้่าประเด็นนั้นจะเป็นปัญหาท่ี
มากเพียงใดก็ตาม เม่ือเพิ่มองคป์ระกอบดา้นการเตรียมผูน้าํเพื่อการเรียนรู้ โดยการสร้างโมเดลผูน้าํ 
ผูช้นะเลิศ และส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างภาวะผูน้าํท่ีใช้การเรียนรู้ในเชิงกลยุทธ์เพื่อผลลพัธ์ในการ
ปฏิบติังาน จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อยึดกุมเป้าหมาย มีการกาํหนดขั้นตอนในการ
ทาํงานของศาลสามารถท่ีจะคาดการณ์ถึงผลลพัธ์ มีความต่อเน่ืองไม่ติดขดั มีการกาํหนดระเบียบไว้
ชดัเจน และทุกขั้นตอนสอดรับกนั และเพิ่มองคป์ระกอบวฒันธรรมดา้นการมีส่วนร่วมร่วม ท่ีมี
ลกัษณะท่ีองคมุ่์งเสริมสร้างพลงัอาํนาจในการบริหารให้แก่บุคลากรในทกระดบั บุคลากรสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานอย่างกวา้งขวาง มีการใชโ้ครงสร้างไม่เป็นทางการ
ควบคุมการปฏิบติังานมากกว่าใชโ้ครงสร้างท่ีเป็นทางการ เนน้การมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นแบบ
แผนหลกัในการขบัเคล่ือนงาน และมีการพฒันาสมรรถภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง จึงนาํไปสู่
การจดัรับขอ้มูลข่าวสาร เกิดเสถียรภาพ ระเบียบและความราบร่ืนในการปฏิบติังาน 
  

5.2.3  ข้อค้นพบเพิม่เติมในส่วนของค่าเฉลีย่ (M) ค่าสูงสุด (Max.) และค่าตํ่าสุด (Min.) 
ของประสิทธิผลองค์การ ปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยด้านภาวะ
ผู้นํารายข้อความ (ดูภาคผนวก ช. 287-297) 

5.2.3.1  ประสิทธิผลองคก์าร 
เม่ือพิจารณาตารางแสดงค่า ระดับสูงสุด ตํ่า สุดและค่าเฉล่ียของประสิทธิผล

องคก์ารทั้ง 4 ดา้น พบว่า ประสิทธิผลองคก์ารทั้ง 4 ดา้น มีค่าเฉล่ีย (M) อยูใ่นระดบัสูงทั้งส้ิน แต่
อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาในรายขอ้ความแลว้ พบว่า ในขอ้ความ EFF_OP2, EFF_OP5 และ 
EFF_OP6 ยงัมีค่าเฉล่ีย (M) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ทั้งน้ี ขอ้ความ EFF_OP2 คือ ขอ้คาํถามท่ี 10 ท่ีว่า “ภายในศาล มีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงแนวทางการทาํงานอยูต่ลอดเวลา” ส่วนขอ้ความ EFF_OP5 คือ ขอ้คาํถามท่ี 13 ท่ีว่า 
“ภายในศาล มีการทาํงานแบบกระจายอาํนาจในการตดัสินใจ” และขอ้ความ EFF_OP6 คือ ขอ้
คาํถามท่ี 14 ท่ีวา่ “ภายในศาล มีความคิดใหม่ ๆ มาใชใ้นการทาํงานอยูเ่สมอ” 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ภายในศาล โดยเฉล่ียแลว้การปรับปรุงเปล่ียนแปลงแนวทางการ
ทาํงาน การทาํงานแบบกระจายอาํนาจในการตดัสินใจ และการนาํความคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ทาํงานอยูเ่สมอ ยงัอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั้น ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีศาลยงัเป็นองคก์ารท่ีมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงแนวทางการทาํงานไม่บ่อยคร้ังนกั โดยท่ียงัไม่ค่อยจะกระจายอาํนาจในการ
ตดัสินใจ รวมถึง การนาํความคิดใหม่ๆมาใชใ้นการทาํงานดว้ย ซ่ึงหากจะปรับปรุงประสิทธิผลของ
องคก์าร อาจจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทั้ง 3 ขอ้ดงักล่าวก่อน 
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5.2.3.2  ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร  
เม่ือพิจารณาตารางแสดงค่า ระดับสูงสุด ตํ่าสุด และค่าเฉล่ียของปัจจัยด้าน

วฒันธรรมองคก์ารทั้ง 4 ดา้น พบว่า ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารทั้ง 4 ดา้นมีค่าเฉล่ีย (M) อยูใ่น
ระดบัสูงทั้งส้ิน แต่อยา่งไรกดี็ เม่ือพิจารณารายขอ้ความแลว้ พบวา่ ในขอ้ความ IC_EMP2, IC_TO3, 
IC_CD3, CC_CV5, CC_AG1, CC_CI2, AC_CC3, AC_OL4, AC_OL5, AC_OL6, MC_GO2 ยงัมี
ค่าเฉล่ีย (M) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ทั้งน้ีขอ้ความ IC_EMP2 คือขอ้คาํถามท่ี2 ท่ีว่า “ ภายในศาลสนบัสนุนให้มีการ
บริหารจดัการดว้ยผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีกนัเอง” ส่วน IC_TO3 คือขอ้คาํถามท่ี 10 ท่ีว่า “ภายในศาลมี
การใชที้มงานเป็นกลไกในการปฏิบติังานมากกว่าการสั่งการตามสายบงัคบับญัชา” ส่วน IC_CD3 
คือขอ้คาํถามท่ี 15 ท่ีว่า “ศาลของท่านมีค่านิยมในการใชจ่้ายเพ่ือเสริมสร้างความรู้ทกัษะในการ
ปฏิบติังาน” ส่วน CC_CV5 คือขอ้คาํถามท่ี 22 ท่ีว่า “ ภายในศาลมีค่านิยมบางอยา่งท่ีใครก็ตามทาํ
การละเมิด จะไดรั้บการพิจารณาว่าเป็นบุคคลท่ีสร้างปัญหาให้กบัศาล” ส่วน CC_AG1 คือขอ้
คาํถามท่ี24 ท่ีว่า  “ภายในศาลใชแ้นวทางการจดัการแบบกาํหนดขอ้ตกลงร่วมกนั”   CC_CI2 ส่วน 
คือขอ้คาํถามท่ี 30 ท่ีว่า “เม่ือพิจารณารูปแบบแนวทางการปฏิบติังาน จะทาํใหส้ามารถคาดการณ์ได้
ว่าผลจะออกมาเป็นอยา่งไร”  ส่วน AC_CC3 คือขอ้คาํถามท่ี 36 ท่ีว่า “ภายในศาลมีการนาํวิธีการ
ทาํงานใหม่ๆมาใช”้  ส่วน AC_OL4 คือขอ้คาํถามท่ี 47 ท่ีว่า “ภายในศาลมีการใหร้างวลัแก่ผูส้ร้าง
สรรคส่ิ์งใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์ในการทาํงาน”  ส่วน AC_OL5 คือขอ้คาํถามท่ี 48 ท่ีว่า “ภายในศาล
ให้ความสาํคญักบัการสรุปบทเรียนในการทาํงานของแต่ละฝ่าย/สายงาน” ส่วน AC_OL6 คือขอ้
คาํถามท่ี 49 ท่ีวา่ “ภายในศาลมีการนาํบทเรียนในการทาํงานของฝ่าย/สายงานหน่ึงมาใหอี้กฝ่าย/สาย
งานหน่ึงไดเ้รียนรู้”   และ MC_GO2 คือขอ้คาํถามท่ี 56 ท่ีวา่ “ภายในศาลมีการกาํหนดเป้าหมายท่ีทา้
ทาย แต่กไ็ม่สูงมาจนทาํไม่ได”้ 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ภายในศาลโดยเฉล่ียแลว้ยงัไม่มีการให้อาํนาจในการบริหาร
จัดการกันเอง  หรือการทํางานเป็นทีมโดยผู ้พิพากษาหรือเจ้าหน้าท่ี  แต่ต้องรับคําสั่งจาก
ผูบ้งัคบับญัชา และไม่มีการสนบัสนุนดา้นการเงินในการอาํนวยความสะดวกเพ่ือเสริมสร้างทกัษะ
ความรู้ และไม่มีค่านิยมท่ีวา่ผูท้าํละเมิดกฎระเบียบจะไดรั้บพิจารณาวา่เป็นบุคคลท่ีสร้างปัญหา ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีต่างตอ้งข้ึนอยูก่บัคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชา และขั้นตอนการทาํงาน
ท่ีไดรั้บมาใหป้ฏิบติัตาม ซ่ึงรวมถึงไม่ค่อยมีแนวทางการจดัการแบบกาํหนดขอ้ตกลงร่วมดว้ย    ใน
ส่วนของการพิจารณาไปท่ีรูปแบบทางการปฏิบติังาน จะทาํใหส้ามารถคาดการณ์ไดว้่าผลจะออกมา
เป็นอย่างไรมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางนั้น เน่ืองจากในการทาํงานในบางขั้นตอนของศาลไม่ได้
ข้ึนอยู่กับผูพ้ิพากษาหรือเจ้าหน้าท่ีเพียงฝ่ายเดียว แต่ยงัมีปัจจัยอ่ืนเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องเช่น 
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ทนายความ คู่ความ ซ่ึงอาจจะมีเหตุขดัขอ้งทาํให้ล่าชา้ไป ซ่ึงทาํให้ไม่สามารถคาดการณ์ผลลพัธ์ท่ี
แน่นอนได ้แต่ถา้หากเป็นขั้นตอนท่ีไม่มีฝ่ายอ่ืนเก่ียวขอ้งนอกจากจากผูพ้ิพากษาหรือ เจา้หนา้ท่ีจะ
สามารถคาดการณ์ผลลพัธ์ได ้  อีกทั้งบุคลากรอาจจะไม่กลา้กระทาํในส่ิงท่ีไม่ควร และออกนอก
แนวทางปฏิบติัเพราะกลวัการผิดพลาด หลีกเล่ียงการทาํงานท่ีเส่ียง   จึงไม่ค่อยมีการปรับเปล่ียนหรื
อนาํวิธีการใหม่ ๆ มาใช ้ซ่ึงอาจจะเป็นสาเหตุให้ขาดความสร้างสรรคแ์ละการพฒันา  ภายในศาล
ไม่ให้ความสําคญัในเร่ืองการสรุปบทเรียนในการทาํงานของแต่ละฝ่าย/สายงานและไม่มีการ
กาํหนดเป้าหมายท่ีทา้ทายแต่ไม่สูงมากจนทาํไม่ได้นั้น เน่ืองจากการเป็นผูพ้ิพากษามีภารกิจท่ี
ตอ้งการทกัษะในการทาํงานท่ีชดัเจน การทาํงานเป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอนและระเบียบอยา่ง
เคร่งครัดอยู่แลว้  และไม่ให้ความสําคญักบัการให้รางวลัแก่ผูท่ี้สร้างสรรค์ส่ิงใหม่เน่ืองจากการ
ทาํงานตามระเบียบขั้นตอนท่ีกาํหนดไวไ้ม่มีการเปล่ียนแปลง และถือวา่เป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั   

5.2.3.3  ปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
เม่ือพิจารณาตารางแสดงค่า ระดบัสูงสุด ตํ่าสุดและค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นองคก์าร

การเรียนรู้ทั้ง 7 มิติ พบวา่ ปัจจยัดา้นองคก์ารการเรียนรู้ทั้ง 7 มิติ มีค่าเฉล่ีย (M) อยูใ่นระดบัสูงทั้งส้ิน 
แต่อยา่งไรก็ดี เม่ือพิจารณาในรายขอ้ความแลว้ พบว่า ในขอ้ความ LO_CL1, LC_CL2, LO_CL7, 
LO_ID1, LO_ID3, LO_ES5, LO_EM5 ยงัมีค่าเฉล่ีย (M) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ทั้งน้ี ขอ้ความ LO_CL1  คือ ขอ้คาํถามท่ี 1 ท่ีว่า “ในศาลของท่าน ผูพ้ิพากษา/
เจา้หน้าท่ี มีการอภิปรายและเรียนรู้ขอ้ผิดพลาดอย่างเปิดเผย” ส่วนขอ้ความ LC_CL2   คือ ขอ้
คาํถามท่ี 2 ท่ีวา่ “ในศาลของท่าน ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ี มีการระบุทกัษะท่ีตอ้งการเพื่อการทาํงานใน
อนาคต” ขอ้ความ LO_CL7 คือ ขอ้คาํถามท่ี 7 ท่ีว่า “ในศาลของท่าน มีการใหร้างวลักบัผูพ้ิพากษา/
เจา้หนา้ท่ี ท่ีมีการเรียนรู้” ขอ้ความ LO_ID1 คือ ขอ้คาํถามท่ี 1 ท่ีว่า “ในศาลของท่าน ผูพ้ิพากษา/
เจา้หนา้ท่ี ใหข้อ้มูลป้อนกลบั(feedback) อยา่งเปิดเผยและตรงไปตรงมา” ขอ้ความ LO_ID3 คือ ขอ้
คาํถามท่ี 7 ท่ีว่า "ในศาลของท่าน ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ี ไดรั้บการส่งเสริมให้กลา้ถามคาํถามว่า          
"ทาํไม" กบัผูท่ี้มีอาวุโสหรือลาํดบัชั้นท่ีสูงกว่า” ขอ้ความ LO_ES5 คือ ขอ้คาํถามท่ี 24 ท่ีว่า “ในศาล
ของท่าน มีการสร้างบทเรียนง่าย ๆ สาํหรับผูป้ฏิบติังาน” ขอ้ความ LO_EM5 คือ ขอ้คาํถามท่ี 30 ท่ีว่า 
“ศาลของท่าน ใหก้ารสนบัสนุน/รองรับ ผูป้ฏิบติัภารกิจท่ีมีความเส่ียง ท่ีอาจจะเกิดผลกระทบเชิงลบ” 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ภายในศาล โดยเฉล่ียแล้ว ยงัไม่มีการอภิปรายและเรียนรู้
ขอ้ผิดพลาดอย่างเปิดเผย การระบุทกัษะท่ีตอ้งการเพื่อการทาํงานในอนาคต รวมทั้ง การให้รางวลั
กบัผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ี ท่ีมีการเรียนรู้มากนกั นอกจากน้ี ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ี ยงัไม่ไดรั้บการส่งเสริม
ให้กลา้ถามคาํถามว่า”ทาํไม”กบัผูท่ี้มีอาวุโสหรือลาํดบัชั้นท่ีสูงกว่า ส่วนการสร้างบทเรียนง่ายๆ 
สาํหรับผูป้ฏิบติังานและการสนบัสนุน/รองรับ ผูป้ฏิบติัภารกิจท่ีมีความเส่ียง ท่ีอาจจะเกิดผลกระทบ



  

 

218

เชิงลบ กย็งัมีไม่มากนกัเช่นกนั ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากความเกรงในเร่ืองอาวโุสซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ี
สาํคญัประการหน่ึงของศาลยติุธรรม การทาํงานท่ียดึติดกบักฎระเบียบ กลวัการผิดพลาด หลีกเล่ียง
การทาํงานท่ีเส่ียง และอาจเกิดผลกระทบเชิงลบกบัความกา้วหนา้ในการทาํงานหรือภาพลกัษณ์ของตน 
จึงไม่กลา้กล่าวถึงเร่ืองความผดิพลาดหรือนาํมาอภิปรายกนั รวมทั้งการใหข้อ้มูลป้อนกลบัอยา่งเปิดเผย
ตรงไปตรงมาดว้ย  ส่วนเร่ืองการเรียนรู้อาจยงัมองว่าเป็นการพฒันาในส่วนตวับุคคล ไม่ใช่
หน่วยงาน จึงไม่ให้ความสําคญัในเร่ืองการให้รางวลั และการเป็นผูพ้ิพากษามีภารกิจท่ีตอ้งการ
ทกัษะในการทาํงานท่ีชัดเจนอยู่แลว้  ในขณะท่ีการสร้างบทเรียนในการทาํงาน เช่น คู่มือ หรือ
แนวทางการปฏิบติั ยงัมกัเป็นภารกิจท่ีส่วนกลางจดัทาํเพื่อป้อนใหศ้าลต่างๆ  

การปรับปรุงค่าเฉล่ียดังกล่าวขา้งตน้ให้สูงข้ึน นอกจากท่ีได้เสนอไปแลว้ อาจ
จําเป็นท่ีจะต้องมีการปรับทัศนคติของผูบ้ริหารและบุคลากร บรรยากาศในการทํางานและ
วฒันธรรมองคก์ารของศาลยติุธรรมใหส่้งเสริมการเป็นองคก์ารการเรียนรู้ยิง่ข้ึน  
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
  

5.3.1  ข้อเสนอแนะต่อศาล 
การเพิ่มประสิทธิภาพองคก์ารศาลยติุธรรมควรใหค้วามสาํคญักบัการเพิ่มระดบัของตวัแปร

ตน้ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์าร และองคก์ารการเรียนรู้ ซ่ึงจะทาํใหป้ระสิทธิผลของศาลเพ่ิมข้ึนไปดว้ย 
ทั้งน้ีหากพิจาณาค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร และองคก์ารการเรียนรู้ แต่ละ

องคป์ระกอบลว้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูงสุดอยูท่ี่ ระดบั 6 ผูศึ้กษามีความเห็นว่า ควรเพิ่มระดบัของ
ปัจจยัตวัแปรตน้ทุกตวัอนัไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์ารและองคก์ารการเรียนรู้ใหสู้งถึงระดบั 5 เพื่อท่ีจะ
ไดท้าํใหร้ะดบัประสิทธิผลองคก์ารของศาลยติุธรรมเพ่ิมสูงข้ึน 

การเพ่ิมระดบัวฒันธรรมองคก์ารไดแ้ก่ การพฒันาวฒันธรรมองคก์ารดา้นส่วนร่วม วฒันธรรม
ดา้นเอกภาพ วฒันธรรมดา้นการปรับตวั วฒันธรรมดา้นพนัธกิจ 

วฒันธรรมองคก์ารดา้นส่วนร่วม ไดแ้ก่การเสริมสร้างอาํนาจโดยการท่ีศาลควรกระจาย
อาํนาจในการตดัสินและการทาํงานแก่ บุคลากรในระดบัต่างๆไม่ควรจาํกดัอยูท่ี่บุคคลใดบุคคลหน่ึง 
มีการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารในการทาํงานและมีการวางแผนงานในศาลโดยอาศยัหลกัการมีส่วน
ร่วมและการทาํงานเป็นทีม 

วฒันธรรมดา้นเอกภาพ  ไดแ้ก่ การปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชาท่ีเป็นแบบอย่างให้แก่
บุคลากรในศาล โดยยึดกฎกติกาหรือแนวทางปฏิบติัท่ีไดท้าํการตกลงร่วมกนัอย่างชดัเจน และมี
ความเช่ือมโยงระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้สะดวกแก่การประสานงานและปฏิบติัไปในแนวทาง
เดียวกนั 
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วฒันธรรมดา้นการปรับตวั ไดแ้ก่ การมีนาํวิธีการทาํงานท่ีใหม่มาใช ้หรือมีการปรับปรุง
วิธีการทาํงานอย่างต่อเน่ือง โดยอาศยัขอ้เสนอแนะจากประชาชนผูท่ี้มาใช้บริการศาล และให้
ความสาํคญักบัการสรุปบทเรียนในการทาํงานเพื่อสร้างการเรียนรู้ และรับทราบถึงการทาํงานของ
ฝ่ายอ่ืนๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกศาล 

วฒันธรรมดา้นพนัธกิจ ไดแ้ก่ มีการตระหนักถึงและทบทวนวิสัยทศัน์และเป้าหมายของ
ศาล เพื่อให้บุคลากรมีความเขา้ใจความหมายตรงกนัและใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการปฏิบติั และ
ควรมีการกาํหนดตวัช้ีวดัวตัถุประสงคอ์ย่างชดัเจนเพื่อบุคลากรให้ทราบและมีความเขา้ใจว่าตอ้ง
ปฏิบติัส่ิงใดเพื่อความสําเร็จของศาลในระยะยาว อีกทั้งยงัเป็นการสร้างความกระตือรือร้นและ
แรงจูงใจแก่บุคลากรอีกดว้ย 

สาํหรับการเพิ่มระดบัองคก์ารการเรียนรู้ไดแ้ก่ การพฒันาดา้นการสร้างโอกาสการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง การส่งเสริมการสนทนา การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม การสร้าง
ระบบเพื่อเขา้ถึงและแบ่งปันความรู้ การใหอ้าํนาจและการนาํไปสู่การมีวิสัยทศันร่วม การเช่ือมโยง
และปรับตวัองคก์ารเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และการเตรียมกลผูน้าํสาํหรับการเรียนรู้ 

การสร้างโอกาสการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ข้ึนในขณะท่ี
ทาํงาน อยา่งต่อเน่ือง บูรณาการเขา้กบัการทาํงาน 

การส่งเสริมการสนทนา ไดแ้ก่ ส่งเสริมให้เกิดการซักถาม พูดคุยตั้งคาํถาม ฟังและมีการ
แลกเปล่ียนกนัมากข้ึนระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และระหว่างบุคลากรฝ่ายต่างๆ
เพื่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ และรับทราบขอ้คิดเห็นของแต่ละบุคคล แต่ละฝ่ายในการทาํงาน 

การสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม ไดแ้ก่ การออกแบบใหมี้การทาํงานเป็นทีม 
เช่นการระดมสมอง การร่วมกนัแกไ้ขปัญหา เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนและเรียนรู้ท่ีจะยอมรับและ
พิจารณาความเห็นท่ีแตกต่าง 

การสร้างระบบเพ่ือเขา้ถึงและแบ่งปันความรู้ ไดแ้ก่ การนาํเทคโนโลยต่ีางๆเขา้มาใชใ้นการ
ทาํงาน เช่นระบบอินทราเน็ต เพื่อการเผยแพร่ความรู้ และถ่ายถอดความรู้รวมถึงวิธีการเรียนรู้ 

การให้อาํนาจและการนาํไปสู่การมีวิสัยทศันร่วม ไดแ้ก่ การกระตุน้ให้บุคลากรของศาล
เรียนรู้การทาํงาน การแก้ไขปัญหา และการตดัสินใจเพื่อท่ีสามารถรับผิดชอบตนเองได้ และ
สามารถกาํหนดวิสยัทศัน์ร่วมได ้

การเช่ือมโยงและปรับตวัองคก์ารเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การสนับสนุนให้ติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารจากภายนอกท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการทาํงาน และส่งเสริมใหน้าํขอ้มูลเหล่านั้นมา
ปรับใชใ้นการทาํงาน รวมถึงเช่ือมโยงศาลเขา้กบัชุมชน 

การเตรียมกลผูน้าํสําหรับการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้กลยุทธ์ของ
ผูน้าํ การสร้างตวัแบบผูน้าํ และการนาํ 
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5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
5.3.2.1  การวิจยัในบริบทท่ีครอบคลุมหน่วยงานทั้งหมดของศาลยติุธรรม 
เน่ืองจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ครอบคลุมเฉพาะศาลยติุธรรมทัว่ประเทศ ทุกชั้นศาล 

ยกเวน้ สาํนกัศาลยติุธรรมประจาํภาค 1-9 และหน่วยงานส่วนกลางในสงักดัสาํนกังานศาลยติุธรรม 
ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจทาํการศึกษาให้ครอบคลุมหน่วยงานทั้ งหมดของศาล

ยติุธรรม เพื่อศึกษาวา่ ผลการศึกษาจะมีขอ้แตกต่างออกไปหรือไม่ เพียงใด 
5.3.2.2  การวิจยัในบริบทเดิมอีกคร้ังเม่ือเวลาผา่นไปช่วงหน่ึงแลว้ 
อาจมีการศึกษาวิจยัในบริบทเดิมอีกคร้ังเม่ือเวลาผ่านไปช่วงระยะเวลาหน่ึงแลว้  

เช่น 5 ปี เพราะสภาพการณ์อาจมีการเปล่ียนแปลงไป เพื่อศึกษาว่า ผลการศึกษาจะเปล่ียนแปลงไป
อีกหรือไม่ เพียงใด 

5.3.2.3  การศึกษาในระยะยาว (Longitudinal Studies) 
เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี มีลกัษณะเป็นการศึกษา ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึงแบบ

ตดัขวาง (Cross Sectional Study) แต่อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากองคก์ารมีช่วงชีวิต (Life Time) แมศ้าล
ยุติธรรมจะไม่มีการยุบหน่วยงานซ่ึงหมายถึงการส้ินสุด แต่การศึกษาโดยติดตามผลอย่างต่อเน่ือง 
อาจทาํใหค้น้พบขอ้มูลและความรู้เพื่อการพฒันาประสิทธิผลองคก์ารท่ีเพิ่มข้ึน หรือแตกต่างออกไป 

5.3.2.4  การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
เน่ืองจาการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) สาํหรับการ

วิจยัคร้ังต่อไป อาจทาํการวิจยัในเชิงคุณภาพในบริบทของศาลยติุธรรม ซ่ึงอาจจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลในเชิง
ลึก และขอ้คน้พบหรือความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แตกต่างจากผลการการวิจยัคร้ังน้ี ดว้ยวิธีการศึกษาท่ี
แตกต่างกนั 

5.3.2.5  การวิจยัในหน่วยงานหรือองคก์ารอ่ืน  
ควรมีการวิจยัในเร่ืองน้ีในหน่วยงานหรือองคก์ารอ่ืน ไดแ้ก่ หน่วยงานราชการท่ี

สงักดัในกระทรวงต่างๆ องคก์ารมหาชนอิสระ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจน องคก์ารท่ีเอกชน ซ่ึงนอกจากจะ
เป็นการทดสอบตวัแบบสมการโครงสร้างตามการวิจยัน้ีแบบขา้มกลุ่มแลว้    ยงัอาจเกิดขอ้เสนอแนะ
ในทางทฤษฎีหรือในเชิงบริหารท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารและการศึกษาต่อไป 

5.3.2.6  การวิจยัโดยเพิ่มหรือร่วมกบัปัจจยัอ่ืน 
ควรมีการวิจยัโดยเพ่ิมหรือร่วมกบัปัจจยัอ่ืน อาทิ ภาวะผูน้าํ เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีมี

ความสําคญัอย่างยิ่งในการศึกษาดา้นองคก์าร โดยอาจทาํการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะ
ผูน้ํา วฒันธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิผลองค์การของศาลยุติธรรม หรือ 
ระหว่างวฒันธรรมองค์การ ภาวะผูน้ําและประสิทธิผลองค์การของศาลยุติธรรม ทั้งน้ี  จากการ
สมัภาษณ์ผูบ้ริหารศาลยติุธรรม จะเห็นไดว้า่ มีทศันะท่ีมองวา่ วฒันธรรมองคก์ารของศาลยติุธรรมมี ความ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิผลองคก์ารของศาลยติุธรรม    
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๙๙/๙ ซ.วภิาวดีรังสิต ๗ 
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 

  เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
 

 

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

  
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์จดัเกบ็ขอ้มูลเพ่ือการทาํดุษฎีนิพนธ์ 

เรียน ท่านผูก้รอกแบบสอบถาม 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามจาํนวน ๑ ชุด 

 
      

ดว้ยดิฉันนางสาวปริณ บุญฉลวย นกัศึกษาหลกัสูตร ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาพฒันาสังคม
และการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไดรั้บอนุมติัให้
ทาํดุษฎีนิพนธ์เร่ือง “วฒันธรรมองคก์าร องคก์ารการเรียนรู้กบัประสิทธิผลองคก์าร ของศาลยุติธรรม : ตวัแบบ
สมการโครงสร้าง” โดยมี รองศาสตราจารย ์ดร.สุรสิทธ์ิ วชิรขจร และ รองศาสตราจารย ์ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ 
ภเูกต็  เป็นกรรมการควบคุมการทาํวทิยานิพนธ์  

ในการน้ี ดิฉนัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัเกบ็ขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการวิจยัและขอความกรุณาท่านได้
โปรดสละเวลาตอบแบบสอบถามท่ีแนบมาพร้อมน้ี และจดัเกบ็ลงในซองปิดผนึก แลว้รวมใส่มาในซองท่ีจ่าหนา้
ซองถึง นางสาวปริณ บุญฉลวย ซ่ึงไดติ้ดแสตมป์ไวเ้รียบร้อยแลว้ 

จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ และโปรดพิจารณาใหดิ้ฉันไดจ้ดัเก็บขอ้มูลเพ่ือการวิจยัอนั
จะเป็นประโยชน์ในทางการบริหารราชการศาลยติุธรรมต่อไป และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี 

 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 

 
        
           
        นางสาวปริณ บุญฉลวย 
                   นกัศึกษา 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม 

๐๘๑-๓๖๒๓๑๑๓ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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         IDO _________ 
         IDP _________ 

แบบสอบถาม 
คําช้ีแจง: แบบสอบถามชุดน้ีมีวตัถุประสงค์สําคญั เพ่ือตอ้งการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่าง 
แนวคิดวฒันธรรมองค์การ แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ กบัแนวคิดประสิทธิผลองค์การตามทฤษฎี มิไดมี้
จุดประสงคเ์พ่ือทาํการประเมินความสามารถของตวับุคคลหรือหน่วยงานแต่อยา่งใด ดงันั้น การตอบคาํถามอยา่ง
ถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึงไม่ส่งผลใด ๆ ต่อหน่วยงาน และการตอบคาํถามในคร้ังน้ี ถือว่า ไม่มีคาํตอบท่ี ถูก
หรือผิด และไม่มีระดบัว่า ดีหรือไม่ดี โดย ผูศึ้กษาขอรับรองวา่คาํตอบของท่านจะถูกรักษาเป็นความลบั และไม่
สามารถระบุตวัตน หรือหน่วยงานของท่านได ้และจะรายงานผลในภาพรวมเท่านั้น 
 

 
 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลทัว่ไปของหน่วยงาน กรุณาทาํเคร่ืองหมาย /  ใน หนา้ขอ้
ท่ีท่านเลือกหรือ เติมคาํในช่องวา่ง 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

1. เพศ 1.      หญิง             2.    ชาย 
2. อาย ุ ประมาณ                      ปี (จาํนวนเตม็) 
3. ระดบัการศึกษา  1.   ตํ่ากวา่ปริญญาตรี               2.  ปริญญาตรี 
                                                   3.   ปริญญาโท                         4.  ปริญญาเอก 
4. ตาํแหน่งงาน                          1.  ขา้ราชการศาลยติุธรรม      2.  ผูอ้าํนวยการฯประจาํศาล               
                                                  3.   ผูพิ้พากษา                           4.  รองผูบ้ริหารศาล           
                                 5.   ผูบ้ริหารศาล                       6.   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
5. ระยะเวลาในการทาํงานทั้งส้ิน ประมาณ_____________ปี (จาํนวนเตม็) 
6. ระยะเวลาท่ีทาํงานในหน่วยงานปัจจุบนั ประมาณ                           ปี (จาํนวนเตม็) 
7. ระยะเวลาทาํงานร่วมกบัผูบ้ริหารสูงสุดในปัจจุบนั ประมาณ                           ปี (จาํนวนเตม็) 
ข้อมูลทัว่ไปของหน่วยงาน 

8. จาํนวนบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งส้ิน ประมาณ                           คน 

9. อายขุองผูบ้ริหารสูงสุด ประมาณ                           ปี   
10. เพศของผูบ้ริหารสูงสุด 1.    หญิง   2.    ชาย   
11. ระดบัชั้นของหน่วยงาน (ศาล)  1.    ศาลชั้นตน้  2.    ศาลชั้นอุทธรณ์  3.    ศาลฎีกา 
12. สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน 1.    ต่างจงัหวดั  2.   ปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
นครปฐม สมุทรสาคร) 3.    กรุงเทพฯ  

ขอความกรุณาอ่านคาํถามแต่ละข้อให้ชัดเจน และ กรุณาตอบแบบสอบถามทุกส่วน / ทุกข้อ 
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ส่วนที่ 2  คําช้ีแจง: ขอใหท่้านพิจารณาขอ้ความดงัต่อไปน้ี และตดัสินใจว่า ลักษณะภายใน
หน่วยงาน ของท่าน มีลกัษณะเป็นอยา่งไร กรุณาทาํเคร่ืองหมาย / ใน      ตามหมายเลขท่ี
ท่านเลือกเพียงขอ้เดียวเท่านั้น โดยหมายเลข 

 

1 = ไม่เป็นจริงทีสุ่ด, 2 = ไม่เป็นจริง, 3 = ค่อนข้างไม่เป็นจริง, 4 = ค่อนข้างเป็นจริง, 
5 = เป็นจริง, 6 = เป็นจริงทีสุ่ด 

 

ขอ้ ขอ้ความ 1 2 3 4 5 6 
1 ลกัษณะการทาํงานภายในศาลมีลกัษณะแบบมี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
      

2 ลกัษณะการทาํงานภายในศาลมีลกัษณะแบบเปิด
ใหมี้การอภิปรายหรือถกเถียงกนัได ้

      

3 ลกัษณะการทาํงานภายในศาลมีลกัษณะแบบให้
ความสาํคญัในตวัผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ี 

      

4 ภายในศาลมีแนวคิดว่าผูพ้ิพากษา/เจ้าหน้าท่ีมี
ความสาํคญัต่อความสาํเร็จของศาล 

      

5 ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีภายในศาลมีความสัมพนัธ์ท่ี
ดีต่อกนั 

      

6 ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีภายในศาลมีการทาํงานแบบ
เป็นทีม 

      

7 ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีภายในศาลมีความสามคัคี        
8 ลกัษณะการทาํงานภายในศาลจะคาํนึงถึงด้าน

คุณธรรมและจริยธรรม 
      

9 ภายในศาลมีการสร้างสรรคแ์นวทางใหม่ ๆ ใน
การทาํงานอยูต่ลอดเวลา 

      

10 ภายในศาลมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแนว
ทางการทาํงานอยูต่ลอดเวลา 

      

11 ภายในศาลมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ี
สร้างสรรค ์

      

12 ภายในศาลมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
แบบเดิม ๆ 
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ขอ้ ขอ้ความ 1 2 3 4 5 6 
13 ภายในศาลมีการทาํงานแบบกระจายอาํนาจใน

การตดัสินใจ 
      

14 ภายในศาลมีความคิดใหม่ ๆ มาใชใ้นการทาํงาน
อยูเ่สมอ 

      

15 การทาํงานของศาลจะมุ่งเน้นไปท่ีคุณภาพของ
ผลงาน 

      

16 การทาํงานของศาลจะมุ่งเนน้ไปท่ีการไดผ้ลลพัธ์
ท่ีดีท่ีสุด 

      

17 การทาํงานของศาลจะมุ่งเน้นไปท่ีการทาํงานให้
สาํเร็จ 

      

18 การทํางานของศาลจะมุ่งเน้นไปท่ีการบรรลุ
เป้าหมายของงาน 

      

19 การทาํงานของศาลจะมีลกัษณะแบบทาํงานให้ดี
ท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะทาํได ้

      

20 ขั้นตอนในการทาํงานของศาลมีความชดัเจน จน
สามารถท่ีจะคาดการณ์ได้ว่าผลลพัธ์จะออกมา
เป็นเช่นไร  

      

21 ขั้นตอนในการทาํงานของศาลมีลกัษณะท่ีไม่ค่อย
จะมีการปรับเปล่ียน 

      

22 ขั้นตอนในการทํางานของศาลมีลักษณะเป็น
ลาํดบัขั้นตอนต่อเน่ืองไม่ติดขดั 

      

23 ขั้นตอนในการทํางานของศาลมีการกําหนด
ระเบียบไวช้ดัเจน 

      

24 ในแต่ละขั้นตอนของการทาํงานของศาลไม่ค่อย
มีการฝ่าฝืนกฎเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

      

25 ขั้นตอนในการทาํงานของศาลมีลกัษณะท่ีตอ้ง
พึ่งพาอาศยัขั้นตอนการทาํงานอ่ืน 

      

26 ขั้นตอนในการทาํงานของศาลมีลกัษณะท่ีตอ้ง
ไวว้างใจขั้นตอนการทาํงานอ่ืน 
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ส่วนที่ 3  คําช้ีแจง: ขอให้ท่านพิจารณาขอ้ความดงัต่อไปน้ี และแสดงความเห็นว่าตรงกับ
สภาพเหตุการณ์ตามความเป็นจริงภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยในระดับใด กรุณาทาํ
เคร่ืองหมาย / ใน     ตามหมายเลขท่ีท่านเลือกเพียงขอ้เดียวเท่านั้น โดยหมายเลข 
1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่, 2 = ไม่เห็นด้วย, 3 = ค่อนข้างไม่เห็นด้วย, 4 = ค่อนข้างเห็นด้วย, 5 = เห็น
ด้วย, 6 = เห็นด้วยอย่างยิง่ 
 
ขอ้ ขอ้ความ 1 2 3 4 5 6 
1 ภายในศาลมีการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ท่ีให้

ผูพ้ิพากษา/เจ้าหน้าท่ี ในแต่ละสายงาน
อยา่งชดัเจน  

      

2 ภายในศาลมีการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนและผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ี ตามอาํนาจ
หนา้ท่ีของศาล 

      

3 ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีมีความผกูพนัต่อกฎหมาย 
กฎ ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน 

      

4 ภายในศาลมีกฎระเบียบในการปฏิบติังานซ่ึงออก
โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย  

      

5 ผูบ้ริหารสูงสุดภายในศาลของท่านมีความอิสระ
ในการปฏิบติังาน  

      

6 ภายในศาลมีการใชก้ฎหมายท่ีกาํหนดโทษ
เป็นไปตามหลกักฎหมาย  

      

7 กฎระเบียบของศาลไม่ขดัแยง้กบักฎหมายท่ีมี
ฐานะสูงกวา่    

      

8 ภายในศาลปลอดจากคอรัปชัน่       
9 ภายในศาลปลอดจากการทาํผดิวินยั       
10 ภายในศาลปลอดจากการทาํผดิมาตรฐานวชิาชีพ

และจรรยาบรรณ 
      

11 ผูบ้ริหารสูงสุดภายในศาลของท่านปฏิบติัหนา้ท่ี       

    ขอความกรุณาอ่านคําถามแต่ละข้อให้ชัดเจน และ กรุณาตอบแบบสอบถามทุกส่วน / ทุกข้อ 
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ดว้ยความเป็นกลาง 

12 ภายในศาลมีหลกัปฏิบติัในการจดัโครงสร้าง/
ระบบงานท่ีมีความโปร่งใส/ตรวจสอบได ้

      

13 ภายในศาลมีหลกัปฏิบติัท่ีเนน้ความโปร่งใส/
ตรวจสอบไดใ้นการใหคุ้ณ 

      

14 ภายในศาลมีหลกัปฏิบติัท่ีเนน้ความโปร่งใส/
ตรวจสอบไดใ้นการใหโ้ทษ 

      

15 ภายในศาลมีหลกัปฏิบติัท่ีเนน้ความโปร่งใส/
ตรวจสอบไดใ้นการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูรั้บบริการ 
(คู่ความ/พยาน/ประชาชน/ส่ือมวลชน) 

      

16 ศาลของท่านมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารแก่
ประชาชน 

      

17  ศาลของท่านมีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 

      

18 ภายในศาลมีการสนบัสนุนการพฒันา
ความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เช่น ผูป้ระนีประนอมประจาํศาล 

      

19 ศาลของท่านเปิดโอกาสใหผู้พ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ 

      

20 ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีภายในศาลมีการสร้างความ
เป็นเจา้ของช้ินงานร่วมกนั 

      

21 ศาลของท่านมีเป้าหมายท่ีชดัเจน       
22 ภายในศาลมีหลักปฏิบัติท่ีเน้นการบริหารงาน

อยา่งมีประสิทธิภาพ (ประหยดังบประมาณ) 
      

23 ภายในศาลมีระบบติดตามประเมินผลตาม
แผนงานท่ีกาํหนด 

      

24 ภายในศาลมีการมาตรการในการ
ดาํเนินการกบัผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีท่ีไม่มี
ผลงาน 
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25 ภายในศาลมีแผนสาํรองในการปฏิบติังาน

เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน (ฉุกเฉิน) 
      

26 ศาลของท่านมีผลผลิตหรือบริการท่ีไดม้าตรฐาน
โดยผูพ้ิพากษา/เจ้าหน้าท่ี ได้รับผลตอบแทน
เป็นไปอยา่งเหมาะสม 

      

27 ศาลของท่านมีการดาํเนินการอยา่งประหยดั       

28 ภายในศาลของท่านมีการใช้ทรัพยากร ( คน 
งบประมาณ เวลา ฯ)ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

      

29 ศาลของท่านมีหลกัปฏิบติัท่ีเนน้การพฒันา
ศกัยภาพของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

      

30 ภายในศาลมีการนาํแนวคิดท่ีไดจ้ากผูพ้พิากษา/
เจา้หนา้ท่ีและบุคคลภายนอกมาบูรณาการ
รวมเขา้ในการทาํงาน 

      

31 ภายในศาลมีการติดต่อส่ือสารระหวา่งผู ้
พิพากษา/เจา้หนา้ท่ี 

      

32 ภายในศาลมีหลกัการจดัการท่ีก่อใหเ้กิดการ
ปฏิบติังานอยา่งคุม้ค่าต่อทรัพยากร เช่น คน 
งบประมาณ เวลา ฯลฯ 

      

33 ภายในศาลมีหลกัปฏิบติัดา้นการ
สร้างสรรคแ์ละสร้างเสริมผูพ้ิพากษา/
เจา้หนา้ท่ี 

      

34 ภายในศาลมีหลกัปฏิบติัดา้นการส่งเสริม
ความสมัพนัธ์ของผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ี 

      

35 ภายในศาลมีหลกัปฏิบติัท่ีมุ่งเนน้ความสามารถ
ของผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ี 

      

36 ภายในศาลมีหลกัปฏิบติัดา้นการอบรม/
สมัมนาเพื่อพฒันาความสามารถของผู ้
พิพากษา/เจา้หนา้ท่ี 
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37 ภายในศาลมีการนาํความรู้ใหม่ ๆ มาปรับปรุง

การทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 
      

38 ภายในศาลมีการคดัเลือกและเลิกจา้งผูพ้ิพากษา/
เจา้หนา้ท่ีอยา่งเป็นธรรม 

      

39 ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีมีความไวว้างใจกนั       
40 ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีมีความผกูพนัต่อศาล       
41 ศาลของท่านมีการปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม

ภายนอก 
      

42 ศาลของท่านมีการพฒันาการเรียนรู้จากภายใน
ศาลเอง 

      

43 ภายในศาลมีการนาํองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากแหล่ง
ต่าง ๆ มาใชใ้นการปฏิบติังาน 

      

44 ภายในศาลมีหลกัปฏิบติัดา้นการเสริมสร้าง
ความรู้และทกัษะของผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ี 

      

45 ภายในศาลมีหลกัปฏิบติัท่ีเนน้กระบวนการ
จดัการความรู้ 

      

46 ภายในศาลมีการใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยเีพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจดัการความรู้ 

      

47 ภายในศาลมีการส่งเสริมการสร้างวฒันธรรม
แห่งการเรียนรู้ 

      

48 ภายในศาลมีการจดัทาํแผนภูมิการทาํงานและ
การทบทวนภารกิจ 

      

49 ศาลของท่านมีการสาํรวจความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ (คู่ความ/พยาน/ประชาชน/
ส่ือมวลชน) 

      

50 ภายในศาลมีหลกัปฏิบติัดา้นการวางแผน
ยทุธศาสตร์อยา่งชดัเจน 

      

51 ภายในศาลมีหลกัปฏิบติัในการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 
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52 ภายในศาลมีการศึกษาวจิยัและนาํผลไปใชใ้น

การปฏิบติังาน 
      

53 ศาลของท่านมีการคาดคะเนความเส่ียง (ส่ิงท่ีอาจ
เกิดข้ึนแลว้สร้างความเสียหาย) 

      

54 ภายในศาลมีหลกัปฏิบติัดา้นการกระจายอาํนาจ 
(งบประมาณ คน ความรับผดิชอบ)   

      

55 ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีมีทศันคติท่ีดีในการ
ใหบ้ริการประชาชน (มิใช่การกาํกบั/สัง่การ) 

      

56 ภายในศาลมีกระบวนการจดัการชุดขอ้มูลของ
หน่วยงานอยา่งเป็นระบบ 

      

57 ภายในศาลมีระบบเครือข่ายสารสนเทศ       

58 ภายในศาลมีการเช่ือมโยงเทคโนโลยรีะหวา่งสาย
งานต่าง ๆ /หน่วยงานอ่ืน 

      

59 มีการนาํเทคโนโลยไีปใชอ้ยา่งจริงจงัภายในศาล       
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ส่วนที ่4  คาํช้ีแจง: ขอใหท่้านพิจารณาขอ้ความดงัต่อไปน้ี และ แสดงความคิดเห็นว่าตรงกบั
สภาพเหตุการณ์ตามความเป็นจริง ภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยในระดับใด  กรุณาทาํ
เคร่ืองหมาย / ใน  ตามหมายเลขท่ีท่านเลือกเพียงขอ้เดียวเท่านั้น โดยหมายเลข 

1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่, 2 = ไม่เห็นด้วย, 3 = ค่อนข้างไม่เห็นด้วย, 4 = ค่อนข้างเห็นด้วย, 
5 = เห็นด้วย, 6 = เห็นด้วยอย่างยิง่ 

 
ขอ้ ขอ้ความ 1 2 3 4 5 6 
1 ภายในศาลมีค่านิยมในการกระจายอาํนาจการ

ตดัสินใจการทาํงานใหแ้ก่ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ี 
      

2 ภายในศาลสนบัสนุนให้มีการบริหารจดัการดว้ย
ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีกนัเอง 

      

3 ภายในศาลมีการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารในการ
ทาํงานอยา่งทัว่ถึง 

      

4 ผูพ้ิพากษา/เจา้หน้าท่ีส่วนใหญ่มีความผูกพนักบั
งาน 

      

5 ผูพ้ิพากษา/เจา้หน้าท่ีส่วนใหญ่รู้สึกว่าศาลก็คือ
ครอบครัวใหญ่ 

      

6 ผูพ้ิพากษา/เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่มีความเช่ือว่า 
ตนเองมีส่วนร่วมต่อการตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผล
ต่องานของตนเอง 

      

7 การวางแผนของศาลเน้นค่านิยมการมีส่วนร่วม
ของผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ี 

      

8 ภายในศาลมีการสนับสนุนให้มีการร่วมมือกัน
ทาํงานระหวา่งฝ้าย/สายงานท่ีต่างกนั 

      

9 ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่ทาํงานเสมือนเป็น
ส่วนหน่ึงของทีม 

      

10 ภายในศาลมีการใช้ทีมงานเป็นกลไกในการ
ปฏิบัติงานมากกว่าการสั่งการตามสายบังคับ

      

    ขอความกรุณาอ่านคําถามแต่ละข้อให้ชัดเจน และ กรุณาตอบแบบสอบถามทุกส่วน / ทุกข้อ 
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บญัชา 

11 ผูพ้ิพากษา/เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่ให้ความสําคญั
อยา่งสูงต่อการทาํงานเป็นทีม 

      

12 ภายในศาลมีการจดัระบบงานเพ่ือให้ผูพ้ิพากษา/
เจา้หน้าท่ีมองเห็นความเช่ือมโยงระหว่างงานท่ี
ทาํกบัเป้าประสงคข์องศาล 

      

13 ภายในศาลมีการมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีเพื่อใหผู้ ้
พิพากษา/เจา้หนา้ท่ีสามารถทาํงานไดด้ว้ยตนเอง 

      

14 ภายในศาลมีค่านิยมในการปรับปรุงสมรรถภาพ
ของผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

      

15 ศาลของ ท่ าน มี ค่ า นิ ยมในการใช้ จ่ า ย เพื่ อ
เสริมสร้างความรู้/ทกัษะในการปฏิบติังาน 

      

16 สมรรถภาพของผูพ้ิพากษา/เจา้หน้าท่ีไดรั้บการ
ยอมรับวา่เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของศาล 

      

17 สมรรถภาพของผูพ้ิพากษา/เจา้หน้าท่ีไดรั้บการ
ยอมรับวา่เป็นแหล่งท่ีมาของการพฒันาศาล 

      

18 ผูบ้ริหารสูงสุดในศาลของท่านไดป้ฏิบติัในส่ิงท่ี
ตนเองสอนหรือบอกกล่าวแ ก่ผู ้พิพากษา /
เจา้หนา้ท่ี 

      

19 ภายในศาลมีค่านิยมบางอย่างท่ียึดถือร่วมกัน
อยา่งชดัเจน 

      

20 ภายในศาลมีค่านิยมบางอย่างท่ียึดถือร่วมกัน
อยา่งคงเสน้คงวา 

      

21 ภายในศาลมีค่านิยมบางอย่างท่ีใช้ยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบติั 

      

22 ภายในศาลมีค่านิยมบางอย่างท่ีใครก็ตามทาํการ
ละเมิด จะไดรั้บการพิจารณาว่าเป็นบุคคลท่ีสร้าง
ปัญหาใหก้บัศาล 

      

23 ภายในศาลมีการกําหนดจรรยาบรรณท่ีเป็น       
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แนวทางในการปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าส่ิงใดผิด
หรือส่ิงใดถูก 

24 ภายในศาลมีการใชแ้นวทางจดัการแบบกาํหนด
ขอ้ตกลงร่วมกนั 

      

25 ภายในศาลเ ม่ือมีความเห็นท่ีแตกต่างกัน  ผู ้
พิพากษา / เจ้าหน้า ท่ีส่วนใหญ่จะพยายามหา
ขอ้ตกลงร่วมกนัจนเป็นท่ีพอใจกบัทุกฝ่าย 

      

26 ภายในศาลเ ม่ือมีความเห็นท่ีแตกต่างกัน  ผู ้
พิพากษา/เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่ก็สามารถบรรลุ
ขอ้ตกลงร่วมกนัไดง่้าย 

      

27 ภายในศาลเม่ือมีประเด็นสําคัญ ๆ มักจะเกิด
ปัญหาในการหาขอ้ตกลงร่วมกนั 

      

28 ภายในศาลได้กําหนดข้อตกลง ร่วมกันใน
แนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนว่า  ส่ิงใดควรพึง
กระทาํและส่ิงใดไม่ควรพึงกระทาํ 

      

29 ภายในศาลมีแนวทางการปฏิบติังานท่ีเป็นแบบ
แผน ขั้นตอน ชดัเจน มีความคงเส้นคงวาไม่ค่อย
มีการเปล่ียนแปลง  

      

30 เม่ือพิจารณาไปท่ีรูปแบบแนวทางการปฏิบติังาน 
จะทาํให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าผลจะออกมา
เป็นอยา่งไร 

      

31 ผูพ้ิพากษา/เจา้หน้าท่ีส่วนใหญ่ท่ีทาํงานในฝ่าย/
สายงานท่ีแตกต่างกัน จะมีมุมมองในประเด็น
งานเดียวกนัอยา่งแตกต่างกนั 

      

32 ภายในศาลเม่ือมีการประสานงานระหว่างฝ่าย/
สายงานต่าง ๆ จะมีความง่ายในการประสานงาน 

      

33 ภายในศาลมีการเช่ือมโยงเป้าหมายของฝ่าย/สาย
งานต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายใหญ่ของศาล 

      

34 ภายในศาลมีแนวทางการปฏิบติังานท่ียดืหยุน่ ทาํ       
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ขอ้ ขอ้ความ 1 2 3 4 5 6 
ใหง่้ายต่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 

35 ภายในศาลมีแนวทางการทาํงานท่ีตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก
องคก์าร 

      

36 ภายในศาลมีการนาํวิธีการทาํงานใหม่ ๆ มาใช ้       
37 ภายในศาลมีการปรับปรุงวิธีการทาํงานอย่าง

ต่อเน่ือง 
      

38 ภายในศาล ฝ่าย/สายงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือ
ในการเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งดี 

      

39 ภายในศาลมีช่องทางรับความคิดเห็นจาก
ผูรั้บบริการ (คู่ความ/พยาน/ประชาชน/
ส่ือมวลชน) 

      

40 ภายในศาลมีการนาํขอ้มูลข่าวสารจากผูรั้บบริการ
มาใชใ้นการตดัสินใจปรับปรุงการทาํงาน 

      

41 ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่มีความเขา้ใจอยา่ง
ลึกซ้ึงในความตอ้งการของผูรั้บบริหาร 

      

42 ความตอ้งการและผลประโยชน์ของผูรั้บบริการ
ถูกนาํมาพิจารณาในการประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ 

      

43 ภายในศาลมีการสนับสนุนให้ผู ้พิพากษา /
เจา้หนา้ท่ีแกปั้ญหาใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 

      

44 ภายในศาลมีความเช่ือว่า  ความผิดพลาด คือ 
โอกาสในการเรียนรู้และการปรับปรุง 

      

45 ภายในศาลมีความเช่ือว่า การทาํงานประจาํวนั 
คือ การเรียนรู้ 

      

46 ภายในศาลมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้นํา
วิธีการใหม่ ๆ มาใช ้

      

47 ภายในศาลมีการให้รางวลัแก่ผูท่ี้สร้างสรรค์ส่ิง
ใหม่ ๆ ท่ีมีประโยชน์ในการทาํงาน 

      

48 ภายในศาลให้ความสําคญักบัการสรุปบทเรียน       
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ขอ้ ขอ้ความ 1 2 3 4 5 6 
ในการทาํงานของแต่ละฝ่าย/สายงาน 

49 ภายในศาลมีการนําบทเรียนในการทาํงานของ
ฝ่าย/สายงานหน่ึงมาให้อีกฝ่าย/สายงานหน่ึงได้
เรียนรู้ 

      

50 ภายในศาลมีการกําหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในระยะยาว 

      

51 พนัธกิจของศาลมีความชัดเจนและผูพ้ิพากษา/
เจา้หนา้ท่ีเขา้ใจความหมายตรงกนั 

      

52 แนวทางในการปฏิบติังานมีความสอดคลอ้งกบั
พนัธกิจของศาล 

      

53 ภายในศาลมีการกาํหนดยุทธศาสตร์ท่ีชดัเจนแต่
เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง 

      

54 ยุทธศาสตร์ของศาลมีความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

      

55 วัตถุประสงค์และเป้าหมายเกิดจากการตกลง
ร่วมกนัภายในศาล 

      

56 ภายในศาลมีการกาํหนดเป้าหมายท่ีทา้ทาย แต่ก็
ไม่สูงมากจนทาํไม่ได ้

      

57 ภายในศาลมีการกําหนดเป้าหมายท่ีสามารถ
บรรลุได ้แต่กไ็ม่ง่ายจนเกินไป 

      

58 ภายในศาลมีการกําหนดตัวช้ีวดัท่ีชัดเจนและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

      

59 ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่มีความเขา้ใจและ
ทราบวา่ตอ้งกระทาํส่ิงใดเพ่ือความสาํเร็จของศาล
ในระยะยาว 

      

60 ผู ้พิพากษา / เจ้าหน้าท่ีภายในศาลมีวิสัยทัศน์
ร่วมกนัวา่ตอ้งการใหศ้าลเป็นอยา่งไรในอนาคต 

      

61 ผูบ้ริหารสูงสุดในศาลของท่านเป็นคนมองการณ์
ไกล 
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ขอ้ ขอ้ความ 1 2 3 4 5 6 
62 วิสยัทศัน์ของศาลสามารถสร้างความ

กระตือรือร้นในการทาํงานใหเ้กิดข้ึนแก่ผู ้
พิพากษา/เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่ 

      

63 วิสยัทศัน์ของศาลสามารถสร้างแรงจูงใจในการ
ทาํงานใหเ้กิดข้ึนแก่ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีส่วน
ใหญ่ 

      

64 ศาลมีความสามารถในการบรรลุเป้าหมายระยะ
สั้น โดยไม่ทาํลายเป้าหมายระยะยาว 
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ส่วนที ่5 คาํช้ีแจง: ขอใหท่้านพิจารณาขอ้ความดงัต่อไปน้ี และตดัสินใจวา่ ในศาลของท่านมี
พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏบิัติ ตามขอ้ความเหล่าน้ี ถ่ีบ่อย เพียงไร (ความถ่ีในการปฏิบติั) 
กรุณาทาํเคร่ืองหมาย / ใน   ตามหมายเลขท่ีท่านเลือกเพียงขอ้เดียวเท่านั้น โดยหมายเลข 

1 = ไม่ปฏิบตัิเลย, 2 = ไม่ค่อยปฏิบตัิ, 3 = ค่อนข้างไม่ปฏิบัติ, 4 = ปฏบิัติบ้างเป็นบางคร้ัง, 
5 = ปฏิบัตค่ิอนข้างบ่อย, 6 = ปฏิบัติเป็นประจํา  

(ในกรณทีีผู้่ตอบแบบสอบถาม คอื ผู้บริหารสูงสุดของศาลน้ัน ให้กรอกแบบสอบถามในฐานะการ
ประเมินตนเอง) 
 
ขอ้ ขอ้ความ 1 2 3 4 5 6 
1 ในศาลของท่าน ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีมีการ

อภิปรายและเรียนรู้ขอ้ผดิพลาดอยา่งเปิดเผย 
      

2 ในศาลของท่าน ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีมีการระบุ
ทกัษะท่ีตอ้งการเพื่อการทาํงานในอนาคต 

      

3 ในศาลของท่าน ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีมีการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการเรียนรู้ 

      

4 ในศาลของท่าน มีการสนบัสนุนดา้นทรัพยากร
(งบประมาณ เวลา เทคโนโลย ีฯลฯ)ในการ
สนบัสนุนการเรียนรู้ 

      

5 ในศาลของท่าน ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุน/ส่งเสริมในการเรียนรู้ 

      

6 ในศาลของท่าน ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีมองวา่
ปัญหาในการทาํงาน คือ โอกาสในการเรียนรู้ 

      

7 ในศาลของท่าน มีการใหร้างวลักบัผูพ้ิพากษา/
เจา้หนา้ท่ีท่ีมีการเรียนรู้ 

      

8 ในศาลของท่าน ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัอยา่งเปิดเผยและตรงไปตรงมา 

      

9 ในศาลของท่าน ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีมี       

    ขอความกรุณาอ่านคําถามแต่ละข้อให้ชัดเจน และ กรุณาตอบแบบสอบถามทุกส่วน / ทุกข้อ 
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ขอ้ ขอ้ความ 1 2 3 4 5 6 
พฤติกรรมฟังก่อนพดู 

10 ในศาลของท่าน ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีให้
ความสาํคญักบัคาํถามวา่ “ทาํไม”โดยไม่ถือลาํดบั
ชั้น 

      

11 ในศาลของท่าน ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีเม่ือแสดง
ความเห็นในส่ิงใดกจ็ะถามความคิดเห็นของผูอ่ื้น
ในส่ิงนั้นเช่นกนั 

      

12 ในศาลของท่าน ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัต่อ
กนัอยา่งเคารพ/ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 

      

13 ในศาลของท่าน ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีให้
ความสาํคญักบัการสร้างความเช่ือถือกบัผูอ่ื้น 

      

14 ในศาลของท่าน กลุ่ม/ฝ่าย/สายงานมีอิสระในการ
ปรับเป้าหมายตามท่ีจาํเป็น 

      

15 ในศาลของท่าน กลุ่ม/ฝ่าย/สายงานปฏิบติัต่อ
บุคลากรของตน อยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่
คาํนึงถึงความแตกต่างของลาํดบัชั้น วฒันธรรม
หรือดา้นอ่ืนๆ 

      

16 ในศาลของท่าน มีจุดเนน้ทั้งท่ีผลงานและวธีิการ
ทาํงานท่ีดีของกลุ่ม/ฝ่าย/สายงาน 

      

17 ในศาลของท่าน กลุ่ม/ฝ่าย/สายงานมีการทบทวน
ปรับปรุงความคิดภายหลงัจากทาํการเกบ็ขอ้มูล
และอภิปรายร่วมกนั 

      

18 ในศาลของท่าน มีการใหร้างวลัสาํหรับ
ผลสมัฤทธ์ิของการทาํงานร่วมกนัของกลุ่ม/ฝ่าย/
สายงาน 

      

19 ในศาลของท่าน กลุ่ม/ฝ่าย/สายงานมีความมัน่ใจ
วา่ศาลจะปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะของตน 

      

20 ในศาลของท่าน ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีมีการ
ส่ือสารสองทาง (เช่น การสนทนา ประชุมกลุ่ม/
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ขอ้ ขอ้ความ 1 2 3 4 5 6 
ฝ่าย/สายงาน เวบ็บอร์ด) 

21 ในศาลของท่าน ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูล/ข่าวสารท่ีตอ้งการไดส้ะดวกและ
รวดเร็ว 

      

22 ในศาลของท่าน มีการเกบ็รักษาฐานขอ้มูล
เก่ียวกบัทกัษะของผูป้ฏิบติังานใหท้นัสมยัอยู่
เสมอ 

      

23 ในศาลของท่าน มีระบบการวดัความแตกต่าง
ระหวา่งผลการปฏิบติังานท่ีเป็นจริงกบัผลการ
ปฏิบติังานท่ีคาดหวงั 

      

24 ในศาลของท่าน มีการสร้างบทเรียนง่าย ๆ 
สาํหรับผูป้ฏิบติังาน 

      

25 ในศาลของท่าน มีการวดัการฝึกอบรมจาก
ทรัพยากร (เวลา งบประมาณ บุคลากร อุปกรณ์
อ่ืนๆ) ท่ีใช ้

      

26 ในศาลของท่าน มีการยกยอ่ง/ยอมรับผูท่ี้ริเร่ิมส่ิง
ใหม่ ๆ 

      

27 ในศาลของท่าน มีการใหท้างเลือกแก่ผูพ้ิพากษา/
เจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานท่ีมอบหมาย 

      

28 ในศาลของท่าน มีการเชิญชวนผูพ้ิพากษา/
เจา้หนา้ท่ีร่วมสร้างวิสยัทศันข์องศาล 

      

29 ในศาลของท่าน มีการใหผู้พ้พิากษา/เจา้หนา้ท่ีมี
ส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรท่ีตอ้งการเพื่อ
ทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วง 

      

30 ศาลของท่าน ใหก้ารสนบัสนุนผูป้ฏิบติังานท่ีมี
ความเส่ียงท่ีจะเกิดผลกระทบเชิงลบกบัตวัผู ้
พิพากษา/เจา้หนา้ท่ี 

      

31 ในศาลของท่าน มีการแปลงวิสยัทศัน์ไปสู่ระดบั
ปฏิบติัในทุกกลุ่ม/ฝ่าย/สายงาน 
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ขอ้ ขอ้ความ 1 2 3 4 5 6 
32 ศาลของท่านใหก้ารสนบัสนุน/ส่งเสริมให้

ผูป้ฏิบติังานมีชีวิตครอบครัวและการทาํงานท่ี
สมดุล 

      

33 ศาลของท่าน ใหก้ารสนบัสนุน/ส่งเสริมใหทุ้ก
คนมีมุมมองท่ีกวา้งไกล 

      

34 ศาลของท่าน ใหก้ารสนบัสนุน/ส่งเสริมใหทุ้ก
คนยดึเอามุมมองของผูรั้บบริการมาใชต้ดัสินใจ
ในการใหบ้ริการ 

      

35 ในศาลของท่านเม่ือมีการตดัสินใจใดๆจะ
คาํนึงถึงส่ิงท่ีเป็นผลกระทบต่อขวญักาํลงัใจของ
ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ี 

      

36 ศาลของท่านมีการทาํงานร่วมกบัชุมชนภายนอก 
(เช่น การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายใหชุ้มชน) 

      

37 ในศาลของท่าน มีการสนบัสนุน/ส่งเสริมให้
คน้หาคาํตอบในการแกไ้ขปัญหาในการทาํงาน
ของศาลอ่ืน ๆ 

      

38 ในศาลของท่าน ผูบ้ริหารสูงสุดสนบัสนุน/
ส่งเสริมโอกาสตามความตอ้งการของผูพ้ิพากษา/
เจา้หนา้ท่ีดา้นการเรียนรู้และการฝึกอบรม 

      

39 ในศาลของท่าน ผูบ้ริหารสูงสุดมีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกบัผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน
ในเร่ืองการพฒันาหน่วยงาน แนวโนม้ของ
ภารกิจ และทิศทางของหน่วยงาน 

      

40 ในศาลของท่าน ผูบ้ริหารสูงสุดมีการกระจาย
อาํนาจเพื่อร่วมกนันาํพาศาลไปสู่วิสยัทศัน์ 

      

41 ในศาลของท่าน ผูบ้ริหารสูงสุดกาํกบัดูแลและ
ฝึกสอนผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีภายใตก้ารนาํของ
ตน 

      

42 ในศาลของท่าน ผูบ้ริหารสูงสุดมองหาโอกาสท่ี       
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ขอ้ ขอ้ความ 1 2 3 4 5 6 
จะเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

43 ในศาลของท่าน ผูบ้ริหารสูงสุดใหค้วามมัน่ใจต่อ
ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีวา่การปฏิบติังานมีความ
สอดคลอ้งกบัค่านิยมของศาล 

      

 
 
ส่วนที ่7  ขอ้เสนอแนะอ่ืนใด (ถา้มี) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

โปรดตรวจสอบอกีคร้ังว่าท่านได้ตอบคาํถามครบทุกข้อก่อนส่งคนื 
ขอความกรุณา ส่งคนืแบบสอบถาม ภายในวนัที ่10 เดือนมกราคม พ.ศ.2556 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
ในความกรุณาของท่านทีส่ละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถามนี ้
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ภาคผนวก ค 
รหัสและหมวดหมู่ของตวัแปร 
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           IDO ____ (หน่วยงาน) 
           IDP _____ (ตาํแหน่ง) 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลทัว่ไปของหน่วยงาน  
ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 1.      หญิง             2.    ชาย                                                              gender1 
2. อาย ุ ประมาณ                      ปี (จาํนวนเตม็)              
age1 
3. ระดบัการศึกษา  1.   ตํ่ากวา่ปริญญาตรี          2.  ปริญญาตรี                  education 

 3.   ปริญญาโท                   4.  ปริญญาเอก   
4. ตาํแหน่งงาน         1.  ขา้ราชการศาลยติุธรรม    2.  ผูอ้าํนวยการฯประจาํศาล   position 

      3.   ผูพ้ิพากษา                       4.  รองผูบ้ริหารศาล            
      5.   ผูบ้ริหารศาล                   6.   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

5. ระยะเวลาในการทาํงานทั้งส้ิน ประมาณ_____________ปี (จาํนวนเตม็)    time 1 
6. ระยะเวลาท่ีทาํงานในหน่วยงานปัจจุบนั ประมาณ                           ปี (จาํนวนเตม็)   time 2 
7. ระยะเวลาทาํงานร่วมกบัผูบ้ริหารสูงสุดในปัจจุบนั ประมาณ           ปี (จาํนวนเตม็)  time 3 
ขอ้มูลทัว่ไปของหน่วยงาน 
8. จาํนวนบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งส้ิน ประมาณ                           คน  number 
9. อายขุองผูบ้ริหารสูงสุด ประมาณ                           ปี      age mng 
10. เพศของผูบ้ริหารสูงสุด 1.    หญิง   2.    ชาย      gender mng 
11. ระดบัชั้นของหน่วยงาน (ศาล)  

 1.    ศาลชั้นตน้  2.    ศาลชั้นอุทธรณ์  3.    ศาลฎีกา                         Level org. 
12. สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน  

1.    ต่างจงัหวดั  2.   ปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม    
     สมุทรสาคร) 3.    กรุงเทพฯ                  Location 
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ส่วนที ่2  ตวัแปรดา้นประสิทธิผลองคก์าร 
1 = ไม่เป็นจริงท่ีสุด, 2 = ไม่เป็นจริง, 3 = ค่อนขา้งไม่เป็นจริง, 4 = ค่อนขา้งเป็นจริง,5 = เป็นจริง, 6 = เป็นจริงท่ีสุด 
 
ขอ้ ขอ้ความ   
1 ลกัษณะการทาํงานภายในศาลมีลกัษณะแบบมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น EFF_HU1 

Eff_HU 

2 ลกัษณะการทาํงานภายในศาลมีลกัษณะแบบเปิดใหมี้การอภิปรายหรือถกเถียงกนัได ้ EFF_HU2 
3 ลกัษณะการทาํงานภายในศาลมีลกัษณะแบบใหค้วามสาํคญัในตวัผูพ้พิากษา/

เจา้หนา้ท่ี EFF_HU3 
4 ภายในศาลมีแนวคิดวา่ผูพ้พิากษา/เจา้หนา้ท่ีมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จของศาล EFF_HU4 
5 ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีภายในศาลมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั EFF_HU5 
6 ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีภายในศาลมีการทาํงานแบบเป็นทีม EFF_HU6 
7 ผูพ้ิพากษา/เจา้หนา้ท่ีภายในศาลมีความสามคัคี  EFF_HU7 
8 ลกัษณะการทาํงานภายในศาลจะคาํนึงถึงดา้นคุณธรรมและจริยธรรม EFF_HU8 
9 ภายในศาลมีการสร้างสรรคแ์นวทางใหม่ ๆ ในการทาํงานอยูต่ลอดเวลา EFF_OP1 

Eff_OP 

10 ภายในศาลมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแนวทางการทาํงานอยูต่ลอดเวลา EFF_OP2 
11 ภายในศาลมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีสร้างสรรค ์ EFF_OP3 
12 ภายในศาลมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาแบบเดิม ๆ EFF_OP4 
13 ภายในศาลมีการทาํงานแบบกระจายอาํนาจในการตดัสินใจ EFF_OP5 
14 ภายในศาลมีความคิดใหม่ ๆ มาใชใ้นการทาํงานอยูเ่สมอ EFF_OP6 
15 การทาํงานของศาลจะมุ่งเนน้ไปท่ีคุณภาพของผลงาน EFF_RA1 

Eff_RA 
16 การทาํงานของศาลจะมุ่งเนน้ไปท่ีการไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด EFF_RA2 
17 การทาํงานของศาลจะมุ่งเนน้ไปท่ีการทาํงานใหส้าํเร็จ EFF_RA3 
18 การทาํงานของศาลจะมุ่งเนน้ไปท่ีการบรรลุเป้าหมายของงาน EFF_RA4 
19 การทาํงานของศาลจะมีลกัษณะแบบทาํงานใหดี้ท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะทาํได ้ EFF_RA5 
20 ขั้นตอนในการทาํงานของศาลมีความชดัเจน จนสามารถท่ีจะคาดการณ์ไดว้า่ผลลพัธ์

จะออกมาเป็นเช่นไร  EFF_IN1 

Eff_IN 

21 ขั้นตอนในการทาํงานของศาลมีลกัษณะท่ีไม่ค่อยจะมีการปรับเปล่ียน EFF_IN6 
22 ขั้นตอนในการทาํงานของศาลมีลกัษณะเป็นลาํดบัขั้นตอนต่อเน่ืองไม่ติดขดั EFF_IN11 
23 ขั้นตอนในการทาํงานของศาลมีการกาํหนดระเบียบไวช้ดัเจน EFF_IN16 
24 ในแต่ละขั้นตอนของการทาํงานของศาลไม่ค่อยมีการฝ่าฝืนกฎเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้ EFF_IN21 
25 ขั้นตอนในการทาํงานของศาลมีลกัษณะท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยัขั้นตอนการทาํงานอ่ืน EFF_IN26 
26 ขั้นตอนในการทาํงานของศาลมีลกัษณะท่ีตอ้งไวว้างใจขั้นตอนการทาํงานอ่ืน EFF_IN1 
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ส่วนที ่3  ตวัแปรดา้นวฒันธรรมองคก์าร  
หมายเลข 1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่, 2 = ไม่เห็นดว้ย, 3 = ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย, 4 = ค่อนขา้งเห็นดว้ย,5 = เห็นดว้ย, 6 
= เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
ขอ้ ขอ้ความ   
1 ภายในศาลมีค่านิยมในการกระจายอาํนาจการตดัสินใจการทาํงานใหแ้ก่ผู ้

พิพากษา/เจา้หนา้ท่ี IC_EMP1 

IC_EMP 

2 ภายในศาลสนบัสนุนใหมี้การบริหารจดัการดว้ยผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ี
กนัเอง IC_EMP2 

3 ภายในศาลมีการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารในการทาํงานอยา่งทัว่ถึง IC_EMP3 
4 ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่มีความผกูพนักบังาน IC_EMP4 
5 ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่รู้สึกวา่ศาลกคื็อครอบครัวใหญ่ IC_EMP5 
6 ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่มีความเช่ือวา่ ตนเองมีส่วนร่วมต่อการ

ตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลต่องานของตนเอง IC_EMP6 
7 การวางแผนของศาลเนน้ค่านิยมการมีส่วนร่วมของผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ี IC_EMP7 
8 ภายในศาลมีการสนบัสนุนใหมี้การร่วมมือกนัทาํงานระหวา่งฝ้าย/สายงาน

ท่ีต่างกนั IC_TO1 

IC_TO 

9 ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่ทาํงานเสมือนเป็นส่วนหน่ึงของทีม IC_TO2 
10 ภายในศาลมีการใชที้มงานเป็นกลไกในการปฏิบติังานมากกวา่การสั่งการ

ตามสายบงัคบับญัชา IC_TO3 
11 ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัอยา่งสูงต่อการทาํงานเป็นทีม IC_TO4 
12 ภายในศาลมีการจดัระบบงานเพ่ือใหผู้พิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีมองเห็นความ

เช่ือมโยงระหวา่งงานท่ีทาํกบัเป้าประสงคข์องศาล IC_TO5 
13 ภายในศาลมีการมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีเพ่ือใหผู้พิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ี

สามารถทาํงานไดด้ว้ยตนเอง IC_CD1 

IC_CD 

14 ภายในศาลมีค่านิยมในการปรับปรุงสมรรถภาพของผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ี
อยา่งต่อเน่ือง IC_CD2 

15 ศาลของท่านมีค่านิยมในการใชจ่้ายเพ่ือเสริมสร้างความรู้/ทกัษะในการ
ปฏิบติังาน IC_CD3 

16 สมรรถภาพของผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นทรัพยากรท่ีมี
คุณค่าของศาล IC_CD4 

17 สมรรถภาพของผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นแหล่งท่ีมา
ของการพฒันาศาล IC_CD5 

18 ผูบ้ริหารสูงสุดในศาลของท่านไดป้ฏิบติัในส่ิงท่ีตนเองสอนหรือบอกกล่าว CC_CV1 CC_CV 
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ขอ้ ขอ้ความ   
แก่ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ี 

19 ภายในศาลมีค่านิยมบางอยา่งท่ียดึถือร่วมกนัอยา่งชดัเจน CC_CV2 
20 ภายในศาลมีค่านิยมบางอยา่งท่ียดึถือร่วมกนัอยา่งคงเส้นคงวา CC_CV3 
21 ภายในศาลมีค่านิยมบางอยา่งท่ีใชย้ดึถือเป็นแนวทางปฏิบติั CC_CV4 
22 ภายในศาลมีค่านิยมบางอยา่งท่ีใครกต็ามทาํการละเมิด จะไดรั้บการ

พิจารณาวา่เป็นบุคคลท่ีสร้างปัญหาใหก้บัศาล CC_CV5 
23 ภายในศาลมีการกาํหนดจรรยาบรรณท่ีเป็นแนวทางในการปฏิบติัอยา่ง

ชดัเจนวา่ส่ิงใดผิดหรือส่ิงใดถกู 
CC_CV6 

24 ภายในศาลมีการใชแ้นวทางจดัการแบบกาํหนดขอ้ตกลงร่วมกนั CC_AG1  
25 ภายในศาลเม่ือมีความเห็นท่ีแตกต่างกนั ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่จะ

พยายามหาขอ้ตกลงร่วมกนัจนเป็นท่ีพอใจกบัทุกฝ่าย 
CC_AG2  

26 ภายในศาลเม่ือมีความเห็นท่ีแตกต่างกนั ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่ก็
สามารถบรรลุขอ้ตกลงร่วมกนัไดง่้าย CC_AG1 

 

27 ภายในศาลเม่ือมีประเดน็สาํคญั ๆ มกัจะเกิดปัญหาในการหาขอ้ตกลง
ร่วมกนั CC_AG2 

CC_AG 

28 ภายในศาลไดก้าํหนดขอ้ตกลงร่วมกนัในแนวทางปฏิบติัอยา่งชดัเจนวา่ ส่ิง
ใดควรพึงกระทาํและส่ิงใดไม่ควรพึงกระทาํ CC_AG3 

 

29 ภายในศาลมีแนวทางการปฏิบติังานท่ีเป็นแบบแผน ขั้นตอน ชดัเจน มี
ความคงเส้นคงวาไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง  CC_CI1 

  

30 เม่ือพิจารณาไปท่ีรูปแบบแนวทางการปฏิบติังาน จะทาํใหส้ามารถ
คาดการณ์ไดว้า่ผลจะออกมาเป็นอยา่งไร CC_CI2 

 

31 ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีทาํงานในฝ่าย/สายงานท่ีแตกต่างกนั จะมี
มุมมองในประเดน็งานเดียวกนัอยา่งแตกต่างกนั CC_CI3 

CC_CI 

32 ภายในศาลเม่ือมีการประสานงานระหวา่งฝ่าย/สายงานต่าง ๆ จะมีความง่าย
ในการประสานงาน CC_CI4 

 

33 ภายในศาลมีการเช่ือมโยงเป้าหมายของฝ่าย/สายงานต่าง ๆ เพ่ือใหบ้รรลุ
เป้าหมายใหญ่ของศาล CC_CI5 

 

34 ภายในศาลมีแนวทางการปฏิบติังานท่ียดืหยุน่ ทาํใหง่้ายต่อการปรับปรุง
เปล่ียนแปลง AC_CC1 

 

35 ภายในศาลมีแนวทางการทาํงานท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร AC_CC2 

AC_CC 

36 ภายในศาลมีการนาํวธีิการทาํงานใหม่ ๆ มาใช ้ AC_CC3  
37 ภายในศาลมีการปรับปรุงวธีิการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง AC_CC4  
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38 ภายในศาล ฝ่าย/สายงานต่าง ๆ ใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียนแปลงเป็น

อยา่งดี AC_CC5 
 

39 ภายในศาลมีช่องทางรับความคิดเห็นจากผูรั้บบริการ (คู่ความ/พยาน/
ประชาชน/ส่ือมวลชน) AC_CF1 

 

40 ภายในศาลมีการนาํขอ้มูลข่าวสารจากผูรั้บบริการมาใชใ้นการตดัสินใจ
ปรับปรุงการทาํงาน AC_CF2 

 

41 ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่มีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในความตอ้งการ
ของผูรั้บบริหาร AC_CF3 

AC_CF 

42 ความตอ้งการและผลประโยชน์ของผูรั้บบริการถูกนาํมาพิจารณาในการ
ประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ AC_CF4 

 

43 ภายในศาลมีการสนบัสนุนใหผู้พิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีแกปั้ญหาใหแ้ก่
ผูรั้บบริการ AC_CF5 

 

44 ภายในศาลมีความเช่ือวา่ ความผิดพลาด คือ โอกาสในการเรียนรู้และการ
ปรับปรุง AC_OL1 

 

45 ภายในศาลมีความเช่ือวา่ การทาํงานประจาํวนั คือ การเรียนรู้ AC_OL2 AC_OL 
46 ภายในศาลมีการสนบัสนุนและส่งเสริมใหน้าํวธีิการใหม่ ๆ มาใช ้ AC_OL3  
47 ภายในศาลมีการใหร้างวลัแก่ผูท่ี้สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ท่ีมีประโยชน์ในการ

ทาํงาน AC_OL4 
 

48 ภายในศาลใหค้วามสาํคญักบัการสรุปบทเรียนในการทาํงานของแต่ละ
ฝ่าย/สายงาน AC_OL5 

 

49 ภายในศาลมีการนาํบทเรียนในการทาํงานของฝ่าย/สายงานหน่ึงมาใหอี้ก
ฝ่าย/สายงานหน่ึงไดเ้รียนรู้ AC_OL6 

 

50 ภายในศาลมีการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในระยะยาว MC_SDI1  
51 พนัธกิจของศาลมีความชดัเจนและผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีเขา้ใจความหมาย

ตรงกนั MC_SDI2 
 

52 แนวทางในการปฏิบติังานมีความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของศาล MC_SDI3 MC_SDI 
53 ภายในศาลมีการกาํหนดยทุธศาสตร์ท่ีชดัเจนแต่เหมาะสมกบัการ

เปล่ียนแปลง MC_SDI4 
 

54 ยทุธศาสตร์ของศาลมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย MC_SDI5  
55 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเกิดจากการตกลงร่วมกนัภายในศาล MC_GO1  
56 ภายในศาลมีการกาํหนดเป้าหมายท่ีทา้ทาย แต่กไ็ม่สูงมากจนทาํไม่ได ้ MC_GO2  
57 ภายในศาลมีการกาํหนดเป้าหมายท่ีสามารถบรรลุได ้แต่กไ็ม่ง่ายจนเกินไป MC_GO3  
58 ภายในศาลมีการกาํหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ MC_GO4 MC_GO 
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และเป้าหมาย 

59 ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่มีความเขา้ใจและทราบวา่ตอ้งกระทาํส่ิงใด
เพ่ือความสาํเร็จของศาลในระยะยาว MC_GO5 

 

60 ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีภายในศาลมีวสิัยทศัน์ร่วมกนัวา่ตอ้งการใหศ้าลเป็น
อยา่งไรในอนาคต MC_VI1 

 

61 ผูบ้ริหารสูงสุดในศาลของท่านเป็นคนมองการณ์ไกล MC_VI2  
62 วสิัยทศัน์ของศาลสามารถสร้างความกระตือรือร้นในการทาํงานใหเ้กิดข้ึน

แก่ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่ MC_VI3 
MC_VI 

63 วิสัยทัศน์ของศาลสามารถสร้างแรงจูงใจในการทาํงานให้เกิดข้ึนแก่ผู ้
พิพากษา/เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่ MC_VI4 

 

64 ศาลมีความสามารถในการบรรลุเป้าหมายระยะสั้น โดยไม่ทาํลายเป้าหมาย
ระยะยาว MC_VI5 

 
 

 
 

ส่วนที ่4  ดา้นองคก์ารการเรียนรู้ 
 
ขอ้ ขอ้ความ   
1 ในศาลของท่าน ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีมีการอภิปรายและเรียนรู้ขอ้ผดิพลาด

อยา่งเปิดเผย LO_CL1 

LO_CL 

2 ในศาลของท่าน ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีมีการระบุทกัษะท่ีตอ้งการเพ่ือการ
ทาํงานในอนาคต LO_CL2 

3 ในศาลของท่าน ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการ
เรียนรู้ LO_CL3 

4 ในศาลของท่าน มีการสนบัสนุนดา้นทรัพยากร(งบประมาณ เวลา 
เทคโนโลย ีฯลฯ)ในการสนบัสนุนการเรียนรู้ LO_CL4 

5 ในศาลของท่าน ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีไดรั้บการสนบัสนุน/ส่งเสริมในการ
เรียนรู้ LO_CL5 

6 ในศาลของท่าน ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีมองวา่ปัญหาในการทาํงาน คือ 
โอกาสในการเรียนรู้ LO_CL6 

7 ในศาลของท่าน มีการใหร้างวลักบัผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีท่ีมีการเรียนรู้ LO_CL7 
8 ในศาลของท่าน ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีใหข้อ้มูลยอ้นกลบัอยา่งเปิดเผยและ

ตรงไปตรงมา LO_ID1 LO_ID 
9 ในศาลของท่าน ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีมีพฤติกรรมฟังก่อนพดู LO_ID2 
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10 ในศาลของท่าน ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีใหค้วามสาํคญักบัคาํถามวา่ “ทาํไม”
โดยไม่ถือลาํดบัชั้น LO_ID3 

 

11 ในศาลของท่าน ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีเม่ือแสดงความเห็นในส่ิงใดกจ็ะถาม
ความคิดเห็นของผูอ่ื้นในส่ิงนั้นเช่นกนั LO_ID4 

12 ในศาลของท่าน ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัต่อกนัอยา่งเคารพ/ใหเ้กียรติซ่ึง
กนัและกนั LO_ID5 

13 ในศาลของท่าน ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการสร้างความ
เช่ือถือกบัผูอ่ื้น LO_ID6 

14 ในศาลของท่าน กลุ่ม/ฝ่าย/สายงานมีอิสระในการปรับเป้าหมายตามท่ี
จาํเป็น LO_TL1 

LO_TL 

15 ในศาลของท่าน กลุ่ม/ฝ่าย/สายงานปฏิบติัต่อบุคลากรของตน อยา่งเท่า
เทียมกนั โดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างของลาํดบัชั้น วฒันธรรมหรือดา้น
อ่ืนๆ LO_TL2 

16 ในศาลของท่าน มีจุดเนน้ทั้งท่ีผลงานและวิธีการทาํงานท่ีดีของกลุ่ม/ฝ่าย/
สายงาน LO_TL3 

17 ในศาลของท่าน กลุ่ม/ฝ่าย/สายงานมีการทบทวนปรับปรุงความคิดภาย
หลงัจากทาํการเกบ็ขอ้มูลและอภิปรายร่วมกนั LO_TL4 

18 ในศาลของท่าน มีการใหร้างวลัสาํหรับผลสัมฤทธ์ิของการทาํงานร่วมกนั
ของกลุ่ม/ฝ่าย/สายงาน LO_TL5 

19 ในศาลของท่าน กลุ่ม/ฝ่าย/สายงานมีความมัน่ใจวา่ศาลจะปฏิบติัตาม
ขอ้เสนอแนะของตน LO_TL6 

20 ในศาลของท่าน ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีมีการส่ือสารสองทาง (เช่น การ
สนทนา ประชุมกลุ่ม/ฝ่าย/สายงาน เวบ็บอร์ด) LO_ES1 

LO_ES 

21 ในศาลของท่าน ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูล/ข่าวสารท่ี
ตอ้งการไดส้ะดวกและรวดเร็ว LO_ES2 

22 ในศาลของท่าน มีการเกบ็รักษาฐานขอ้มูลเก่ียวกบัทกัษะของผูป้ฏิบติังาน
ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ LO_ES3 

23 ในศาลของท่าน มีระบบการวดัความแตกต่างระหวา่งผลการปฏิบติังานท่ี
เป็นจริงกบัผลการปฏิบติังานท่ีคาดหวงั LO_ES4 

24 ในศาลของท่าน มีการสร้างบทเรียนง่าย ๆ สาํหรับผูป้ฏิบติังาน LO_ES5 
25 ในศาลของท่าน มีการวดัการฝึกอบรมจากทรัพยากร (เวลา งบประมาณ 

บุคลากร อุปกรณ์อ่ืนๆ) ท่ีใช ้ LO_ES6 
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26 ในศาลของท่าน มีการยกยอ่ง/ยอมรับผูท่ี้ริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ LO_EM1 

LO_EM 

27 ในศาลของท่าน มีการใหท้างเลือกแก่ผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังานท่ีมอบหมาย LO_EM2 

28 ในศาลของท่าน มีการเชิญชวนผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีร่วมสร้างวสิัยทศัน์
ของศาล LO_EM3 

29 ในศาลของท่าน มีการใหผู้พิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร
ทรัพยากรท่ีตอ้งการเพื่อทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วง LO_EM4 

30 ศาลของท่าน ใหก้ารสนบัสนุนผูป้ฏิบติังานท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิด
ผลกระทบเชิงลบกบัตวัผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ี LO_EM5 

31 ในศาลของท่าน มีการแปลงวสิัยทศัน์ไปสู่ระดบัปฏิบติัในทุกกลุ่ม/ฝ่าย/
สายงาน LO_EM6 

32 ศาลของท่านใหก้ารสนบัสนุน/ส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติังานมีชีวติครอบครัว
และการทาํงานท่ีสมดุล LO_SC1 

LO_SC 

33 ศาลของท่าน ใหก้ารสนบัสนุน/ส่งเสริมใหทุ้กคนมีมุมมองท่ีกวา้งไกล LO_SC2 

34 ศาลของท่าน ใหก้ารสนบัสนุน/ส่งเสริมใหทุ้กคนยดึเอามุมมองของ
ผูรั้บบริการมาใชต้ดัสินใจในการใหบ้ริการ LO_SC3 

35 ในศาลของท่านเม่ือมีการตดัสินใจใดๆจะคาํนึงถึงส่ิงท่ีเป็นผลกระทบต่อ
ขวญักาํลงัใจของผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ี LO_SC4 

36 ศาลของท่านมีการทาํงานร่วมกบัชุมชนภายนอก (เช่น การเผยแพร่ความรู้
ทางกฎหมายใหชุ้มชน) LO_SC5 

37 ในศาลของท่าน มีการสนบัสนุน/ส่งเสริมใหค้น้หาคาํตอบในการแกไ้ข
ปัญหาในการทาํงานของศาลอ่ืน ๆ LO_SC6 

38 ในศาลของท่าน ผูบ้ริหารสูงสุดสนบัสนุน/ส่งเสริมโอกาสตามความ
ตอ้งการของผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีดา้นการเรียนรู้และการฝึกอบรม LO_SL1 

LO_SL 

39 ในศาลของท่าน ผูบ้ริหารสูงสุดมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผู ้
พิพากษา/เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในเร่ืองการพฒันาหน่วยงาน แนวโนม้ของ
ภารกิจ และทิศทางของหน่วยงาน LO_SL2 

40 ในศาลของท่าน ผูบ้ริหารสูงสุดมีการกระจายอาํนาจเพื่อร่วมกนันาํพาศาล
ไปสู่วสิัยทศัน์ LO_SL3 

41 ในศาลของท่าน ผูบ้ริหารสูงสุดกาํกบัดูแลและฝึกสอนผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ี
ภายใตก้ารนาํของตน LO_SL4 

42 ในศาลของท่าน ผูบ้ริหารสูงสุดมองหาโอกาสท่ีจะเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง LO_SL5 

43 ในศาลของท่าน ผูบ้ริหารสูงสุดใหค้วามมัน่ใจต่อผูพิ้พากษา/เจา้หนา้ท่ีวา่
การปฏิบติังานมีความสอดคลอ้งกบัค่านิยมของศาล LO_SL6 
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หมวดหมู่ตวัแปรท่ีใชใ้นแบบสอบถาม 

ประสิทธิผลองคก์าร 
EFF_HU Human Relation Model ตวัแบบมนุษยส์ัมพนัธ์ 
EFF_OP Open System Model ตวัแบบระบบเปิด 
EFF_RA Rational Goal Model ตวัแบบเป้าหมายเชิงเหตุผล 
EFF_IN Internal Process Model ตวัแบบกระบวนการภายใน 

 
 

วฒันธรรมส่วนร่วม (Involvement Culture: IC) 

IC_EMP Empowerment วฒันธรรมส่วนร่วมดา้นเสริมสร้างอาํนาจ 
IC_TO Team Orientation วฒันธรรมส่วนร่วมดา้นการทาํงานเป็นทีม 
IC_CD Capability Development วฒันธรรมเอกภาพดา้นการพฒันาสมรรถภาพ

ของบุคลากร 
 

วฒันธรรมเอกภาพ (Consistency Culture : CC) 

CC_CV Core Values วฒันธรรมเอกภาพค่านิยมแกนกลาง 
CC_AG Agreement วฒันธรรมเอกภาพดา้นการตกลงร่วม 
CC_CI Coordination and Integration วฒันธรรมเอกภาพดา้นความร่วมมือและการ

ประสานบูรณาการ 
 

วฒันธรรมการปรับตวั (Adaptability Culture: AC) 

AC_CC Creating Change วฒันธรรมการปรับตวัดา้นความร่วมมือและ
การสร้างการเปล่ียนแปลง 

AC_CF Customer Focus วฒันธรรมการปรับตวัดา้นการเนน้ผูรั้บบริการ 
AC_OL Organizational Learning วฒันธรรมการปรับตวัดา้นการเรียนรู้ของ

องคก์าร 
 

วฒันธรรมพนัธกิจ (Mission Culture : MC) 
MC_SDI Strategic Direction and Intent วฒันธรรมพนัธกิจดา้นทิศทางยทุธศาสตร์และ

ความมุ่งมัน่ 
MC_GO Goals and Objectives วฒันธรรมพนัธกิจดา้นเป้าหมายและ

วตัถุประสงค ์
MC_VI Vision วฒันธรรมพนัธกิจดา้นวสิัยทศัน์ 
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องคก์ารการเรียนรู้ 

LO_CL Create continuous learning 
opportunities 

สร้างโอกาสการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  

LO_ID Promote inquiry and dialogue ส่งเสริมใหมี้การสนทนา และซกัถาม  
LO_TL Encourage collaboration and 

team learning 
สนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม  

LO_ES Establish systems to share and 
capture learning 

สร้างระบบเพ่ือเขา้ถึงและแบ่งปันการเรียนรู้  

LO_EM Empower people toward a 
collective vision 

ใหอ้าํนาจและนาํไปสู่การมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั  

LO_SC Connect the organization to its 
environment 

เช่ือมโยง และปรับตวั องคก์ารเขา้กบั
สภาพแวดลอ้ม 

LO_SL Provide strategic leadership for 
learning 

เตรียมกลยทุธ์ภาวะผูน้าํสาํหรับการเรียนรู้  
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ภาคผนวก ง 
ค่า ALPHA 
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Organizational 
Effectiveness 
 
Reliability     
     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 845 100.0  
Excludeda 0 .0

 
Total 845 100.0  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.874 8 

 
 

    

Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

eff1 33.697 24.482 .652 .857 

eff2 33.794 23.649 .652 .857 

eff3 33.417 26.352 .487 .874 

eff4 33.067 26.312 .556 .866 

eff5 33.454 24.613 .705 .851 

eff6 33.711 23.639 .740 .847 

eff7 33.591 24.534 .693 .852 

eff8 33.124 25.768 .582 .864 

     

 

    

Reliability     
Case Processing Summary  

    N %  
Cases Valid 845 100.0  

Excludeda 0 .0  
Total 845 100.0  

Reliability Statistics    

Cronbach's Alpha 
N of 

Items    
.814 6    
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Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

eff9 20.72 14.671 .752 .747 

eff10 20.88 14.787 .726 .753 

eff11 20.66 15.395 .689 .763 

eff12 21.64 17.305 .234 .871 

eff13 20.87 15.832 .499 .802 

eff14 20.89 14.957 .708 .757 

     

 
Reliability     
     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 845 100.0  
Excludeda 0 .0  
Total 845 100.0  

     
Reliability Statistics    

Cronbach's Alpha 
N of 

Items    
.871 5    

     
Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

eff9 17.23 11.055 .779 .824 

eff10 17.39 11.119 .758 .829 

eff11 17.17 11.745 .705 .843 

eff13 17.38 11.901 .540 .885 

eff14 17.39 11.338 .728 .837 

     
     

Reliability     
     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 845 100.0  
Excludeda 0 .0  
Total 845 100.0  
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
N of 

Items    
.904 5    

     
Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

eff15 19.97 9.104 .770 .881 

eff16 19.89 8.938 .837 .866 

eff17 19.85 9.500 .756 .884 

eff18 19.85 9.110 .833 .868 

eff19 19.91 9.482 .624 .914 

     
     

Reliability     
     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 845 100.0  
Excludeda 0 .0  
Total 845 100.0  

     
     

Reliability Statistics    

Cronbach's Alpha 
N of 

Items    
.708 7    

     
     

Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

eff20 26.93 14.603 .407 .678 

eff21 27.70 15.875 .075 .779 

eff22 27.14 13.577 .519 .649 

eff23 26.71 14.058 .528 .651 

eff24 26.79 13.808 .529 .649 

eff25 27.04 13.419 .475 .659 

eff26 27.03 13.130 .546 .640 
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Organizational 
Culture 
 
Reliability 
     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 845 100.0  
Excludeda 0 .0  
Total 845 100.0  

     
Reliability Statistics    

Cronbach's Alpha 
N of 

Items    
.922 7    

     
Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

oc1 28.10 22.929 .758 .910

oc2 28.24 23.200 .701 .916

oc3 28.05 23.307 .744 .911

oc4 27.90 23.809 .745 .911

oc5 27.97 22.784 .765 .909

oc6 28.07 23.031 .797 .906

oc7 28.08 22.850 .789 .907

 
 
Reliability     
     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 844 99.9  
Excludeda 1 .1  
Total 845 100.0  

     
Reliability Statistics    

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items    

.915 5    
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Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

oc8 18.44 12.219 .753 .902

oc9 18.54 11.438 .805 .890

oc10 18.76 11.272 .752 .903

oc11 18.65 11.017 .838 .883

oc12 18.57 11.847 .768 .898

 
 
Reliability     
     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 845 100.0  
Excludeda 0 .0  
Total 845 100.0  

     
Reliability Statistics    

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items    

.898 5    
     

Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

oc13 18.90 10.238 .738 .878

oc14 19.12 9.539 .791 .866

oc15 19.27 9.851 .705 .887

oc16 18.77 10.270 .751 .876

oc17 18.78 10.226 .764 .873

 
Reliability     
     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 845 100.0  
Excludeda 0 .0  
Total 845 100.0  
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Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items    

.869 6    
     

Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

oc18 22.93 15.959 .570 .863

oc19 23.27 14.349 .801 .824

oc20 23.34 14.103 .807 .822

oc21 23.21 14.417 .822 .822

oc22 23.64 15.571 .450 .891

oc23 23.30 14.832 .631 .854

 
Reliability     
     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 845 100.0  
Excludeda 0 .0  
Total 845 100.0  

     
Reliability Statistics    

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items    

.558 5    
     

Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

oc24 16.95 6.491 .516 .389

oc25 16.84 6.048 .638 .314

oc26 16.90 5.900 .667 .292

oc27 18.48 10.906 -.288 .849

oc28 16.89 6.564 .489 .403
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Reliability     
     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 845 100.0  
Excludeda 0 .0  
Total 845 100.0  

     

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.783 5 
 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

oc24 13.91 6.791 .600 .844

oc25 13.81 6.289 .739 .786

oc26 13.87 6.123 .773 .770

oc28 13.86 6.574 .642 .827

 
Reliability     
     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 845 100.0  
Excludeda 0 .0  
Total 845 100.0  

     
Reliability Statistics    

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items    

.595 5    
     

Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

oc29 16.99 5.743 .456 .484

oc30 17.00 5.605 .548 .439

oc31 18.60 8.603 -.188 .832

oc32 16.86 5.262 .617 .394

oc33 16.77 5.242 .647 .381
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Reliability     
     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 845 100.0  
Excludeda 0 .0  
Total 845 100.0  

     
Reliability Statistics    

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items    

.832 4    
     

Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

oc29 14.03 5.209 .595 .818

oc30 14.05 5.231 .651 .792

oc32 13.91 5.037 .676 .781

oc33 13.81 4.963 .726 .759

 
Reliability     
     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 845 100.0  
Excludeda 0 .0  
Total 845 100.0  

     
Reliability Statistics    

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items    

.916 5    
     

Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

oc34 18.21 11.917 .778 .899

oc35 18.32 12.032 .754 .904

oc36 18.37 11.420 .806 .893

oc37 18.28 11.317 .833 .887

oc38 18.20 11.958 .755 .903
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Reliability     
     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 845 100.0  
Excludeda 0 .0  
Total 845 100.0  

     
Reliability Statistics    

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items    

.903 5    
     

Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

oc39 18.73 12.170 .712 .892

oc40 18.92 11.101 .794 .874

oc41 19.12 11.458 .737 .886

oc42 19.18 10.727 .803 .872

oc43 19.00 11.381 .749 .884

Reliability     
     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 845 100.0  
Excludeda 0 .0  
Total 845 100.0  

     
Reliability Statistics    

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items    

.921 6    
     

Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

oc44 22.25 20.575 .711 .915

oc45 22.38 20.301 .739 .911

oc46 22.20 20.716 .786 .905

oc47 22.54 19.365 .765 .908

oc48 22.54 19.651 .834 .898

oc49 22.56 19.813 .818 .900
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Reliability     
     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 844 99.9  
Excludeda 1 .1  
Total 845 100.0  

     
Reliability Statistics    

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items    

.938 5    
     

Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

oc50 19.06 11.519 .773 .935

oc51 18.88 11.315 .831 .924

oc52 18.78 11.640 .847 .920

oc53 18.92 11.591 .866 .917

oc54 18.82 11.802 .856 .920

Reliability     
     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 845 100.0  
Excludeda 0 .0  
Total 845 100.0  

     
Reliability Statistics    

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items    

.922 5    
     

Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

oc55 18.41 11.335 .810 .902

oc56 18.58 11.259 .794 .906

oc57 18.49 11.663 .813 .902

oc58 18.37 11.633 .827 .899

oc59 18.40 11.983 .749 .914
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Reliability     
     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 845 100.0  
Excludeda 0 .0  
Total 845 100.0  

     
Reliability Statistics    

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items    

.916 5    
     

Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

oc60 18.85 11.571 .775 .900

oc61 18.56 12.270 .697 .915

oc62 18.81 11.164 .872 .879

oc63 18.85 11.226 .858 .882

oc64 18.77 12.380 .731 .908

     

 

Learning Organization 

 

 
Reliability     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 845 100.0  
Excludeda 0 .0  
Total 845 100.0  

 
 
 
 

 
 
 
    

Reliability Statistics    

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items    

.904 7    
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Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

lo1 26.49 28.968 .660 .897

lo2 26.38 28.709 .766 .884

lo3 25.85 30.260 .750 .887

lo4 25.96 30.381 .703 .891

lo5 26.03 29.319 .775 .883

lo6 26.03 29.767 .732 .888

lo7 26.56 28.689 .658 .898

 
 
Reliability     
     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 845 100.0  
Excludeda 0 .0  
Total 845 100.0  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.859 6 

 
     

Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

lo8 22.91 16.846 .645 .837 

lo9 22.59 17.149 .750 .817 

lo10 23.13 17.280 .548 .859 

lo11 22.79 17.394 .693 .827 

lo12 22.05 18.771 .615 .842 

lo13 22.17 18.255 .699 .829 
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Reliability     
     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 845 100.0  
Excludeda 0 .0  
Total 845 100.0  

     
Reliability Statistics    

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items    

.893 6    
     

Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

lo14 23.22 17.051 .690 .878

lo15 23.07 16.952 .693 .877

lo16 23.02 17.074 .781 .865

lo17 23.21 16.588 .792 .862

lo18 23.48 16.527 .636 .889

lo19 23.50 16.660 .719 .873

Reliability     
     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 845 100.0  
Excludeda 0 .0  
Total 845 100.0  

Reliability Statistics    

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items    

.888 6    
     

Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

lo20 22.80 18.446 .637 .878

lo21 22.54 19.007 .661 .875

lo22 22.67 17.735 .777 .857

lo23 23.12 17.415 .715 .866

lo24 23.18 17.177 .716 .866

lo25 22.89 17.484 .722 .865
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Reliability     
     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 845 100.0  
Excludeda 0 .0  
Total 845 100.0  

     
Reliability Statistics    

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items    

.901 6    
     

Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

lo26 22.24 20.349 .755 .880

lo27 22.29 20.877 .728 .884

lo28 22.36 19.550 .827 .869

lo29 22.20 20.054 .797 .874

lo30 22.72 20.590 .587 .909

lo31 22.38 20.718 .721 .885

 
 
 
Reliability     
     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 845 100.0  
Excludeda 0 .0  
Total 845 100.0  

     
Reliability Statistics    

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items    

.904 6    
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Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

lo32 23.94 17.480 .777 .881

lo33 23.79 17.372 .828 .873

lo34 23.74 17.815 .803 .877

lo35 23.69 18.436 .720 .889

lo36 23.55 19.532 .560 .912

lo37 23.77 18.394 .741 .887

 
 
 
Reliability     
     

Case Processing Summary  
    N %  

Cases Valid 845 100.0  
Excludeda 0 .0  
Total 845 100.0  

     
     

Reliability Statistics    

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items    

.932 6    
     

Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

lo38 24.24 18.770 .769 .923

lo39 24.31 18.146 .822 .917

lo40 24.25 18.233 .836 .915

lo41 24.26 18.461 .781 .922

lo42 24.27 18.038 .810 .918

lo43 24.16 18.856 .782 .922
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ภาคผนวก ฉ 
ตาราง STEPWISE REGRESSION 
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 Model 1 Model 2 
Variables B SE B  B SE B  

MC .684 .048 .700 .386 .075 .396 
IC    .376 .076 .381 

R2  .490   .543  
R2 change     .052  
F for change in R2     24.553  

Note: Dependent Variable: EFF_HU 
          N = 217 

          *p  <  .05;  **p  <  .01. 
 
 
 
 Model 1 Model 2 
Variables B SE B  B SE B  

AC .812 .055 .707** .576 .109 .501** 
                                          MC    .279 .111 .238** 
R2  .500   .514  
R2 change     .014  
F for change in R2     6.280**  
        

 
Note: Dependent Variable: EFF_OP 
          N = 217 

          *p  <  .05;  **p  <  .01. 
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 Model 1 Model 2 
Variables B SE B  B SE B  

CC .653 .063 .578** .366 .104 .324** 
AC    .317 .093 .315** 

R2  .335   .369  
R2 change     .034  
F for change in R2     11.662**  

 
Note: Dependent Variable: EFF_RA 
          N = 217 

          *p  <  .05;  **p  <  .01. 
 
 
 Model 1 Model 2 
Variables B SE B  B SE B  

CC .611 .058 .581 .433 .104 .412 
                      IC    .198 .096 .204 
R2  .338   .351  
R2 change     .013  
F for change in R2     4.262  

 
Note: Dependent Variable: EFF_IN 
          N = 217 

          *p  <  .05;  **p  <  .01. 
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 Model 1 Model 2 
Variables B SE B  B SE B  

LO_TL 0.561 0.048 0.626** 0.330 0.064 0.368** 
LO_SL    0.317 0.062 0.365** 

       
R2  0.392   0.453  
R2 change     0.066  
F for change in R2     26.193**  

 
Note: Dependent Variable: EFF_HU 
          N = 217 

          *p  <  .05;  **p  <  .01. 
 
 
 
 
 Model 1 Model 2 
Variables B SE B  B SE B  

LO_EM .579 .052 .604** 0.375 0.074 0.329** 
LO_ES    0.305 0.081 0.290** 

R2  0.365   0.405  
R2 change     0.039  
F for change in R2     14.837**  

 
Note: Dependent Variable: EFF_OP 
          N = 217 

          *p  <  .05;  **p  <  .01. 
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 Model 1 Model 2 
Variables B SE B   B SE B 
LO_SL 0.485 0.053 0.527** 0.354 0.074 0.385** 
LO_ID    0.193 0.077 0.202** 

R2  0.278   0.298  
R2 
change 

    0.021  

F for 
change 
in R2 

    6.308**  

 
Note: Dependent Variable: EFF_RA 
          N = 217 

          *p  <  .05;  **p  <  .01. 
 
 
 
 
 
 
 Model 1 
Variables B SE B 

LO_SL 0.414 0.051 0.483** 
    

R2  0.233  
R2 change    
F for change in 
R2 

   

 
Note: Dependent Variable: EFF_IN 
          N = 217 

          *p  <  .05;  **p  <  .01. 
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 Model 1 Model 2 Model 3 
Variables B SE B  B SE B  B SE B 

MC .684 .048 .700** .386 .075 .396** .324 .077 .332** 
IC    .376 .076 .381** .296 .080 .301** 

LO_TL       .166 .060 .186** 
R2  .490   .543   .559  
R2 change     .052   .016  
F for change in R2     24.553**   7.669**  

 
Note: Dependent Variable: EFF_HU 
          N = 217 

          *p  <  .05;  **p  <  .01. 
 
 
 
 Model 1 Model 2 Model 3 
Variables B SE B  B SE B  B SE B 

AC .812 .055 .707** .653 .080 .586** .469 .117 .408** 
LO_EM    .182 .066 .190** .161 .067 .169** 

MC       .240 .111 .204** 
R2  .500   .517   .527  
R2 change     .017   .010  
F for change in R2     7.532**   4.633**  

 
Note: Dependent Variable: EFF_OP 
          N = 217 

          *p  <  .05;  **p  <  .01. 
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 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Variables B SE B   B SE B  B SE B  B SE B 
CC .653 .063 .578** .366 .104 .324** .301    .107 .266** .318 .106 .281** 
AC    .317 .093 .315** .236 .098 .234** .317 .103 .314** 

LO_SL       .166 .072 .180** .248 .079 .270** 
LO_CL          -.180 .075 -.211 

R2  .335   .369   .384   .400  
R2 change     .034   .015   .016  
F for change in R2   11.662**   5.257**   5.731**  

 
Note: Dependent Variable: EFF_RA 
          N = 217 
          *p  <  .05;  **p  <  .01. 
 
 
 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Variables B SE B  B SE B  B SE B  B SE B 
CC .611 .058 .581** .495 .079 .471** .571 .082 .543** .400 .105 .380** 
LO_SL    .139 .064 .162** .248 .074 .290** .230 .074 .269** 
LO_CL       -.191 .068 -.240** -.245 .070 -.308** 
IC          .260 .102 .268** 
R2  .338   .352   .375   .394  
R2 change     .034   .015   .016  
F for change in R2   11.662**   5.257**   5.731**  

 
Note: Dependent Variable: EFF_IN 
          N = 217 
          *p  <  .05;  **p  <  .01. 
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ภาคผนวก ช 

ค่าเฉลีย่ (M) ค่าสูงสุด (Max.) และค่าตํา่สุด (Min.) ของประสิทธิผลองค์การ  
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ และปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้  

รายข้อความ 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

eff1 217 3.00 6.00 4.5864 .57163 

eff2 217 2.00 6.00 4.4622 .65197 

eff3 217 2.00 6.00 4.8449 .59274 

eff4 217 2.00 6.00 5.1935 .52403 

eff5 217 3.20 6.00 4.8138 .54738 

eff6 217 2.50 6.00 4.5578 .61196 

eff7 217 3.00 6.00 4.6637 .58697 

eff8 217 2.00 6.00 5.1196 .55339 

eff_hu 217 3.13 6.00 4.7803 .43875 

Valid N (listwise) 217     

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

eff9 217 2.50 6.00 4.4094 .65966 

eff10 217 2.67 6.00 4.2799 .64115 

eff11 217 2.67 6.00 4.4851 .56539 

eff13 217 2.33 6.00 4.2874 .61787 

eff14 217 2.67 6.00 4.2700 .62184 

eff_op 217 3.10 6.00 4.3464 .52841 

Valid N (listwise) 217     
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

eff15 217 1.00 6.00 4.8806 .58458 

eff16 217 3.00 6.00 4.9699 .53362 

eff17 217 3.20 6.00 5.0378 .49664 

eff18 217 3.00 6.00 5.0150 .51725 

eff19 217 2.00 6.00 4.9491 .55603 

eff_ra 217 3.00 6.00 4.9705 .46326 

Valid N (listwise) 217     

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

eff20 217 3.00 6.00 4.6200 .52734 

eff22 217 2.00 6.00 4.4121 .62952 

eff23 217 3.00 6.00 4.8387 .51388 

eff24 217 2.00 6.00 4.7635 .56639 

eff25 217 2.80 6.00 4.5324 .63926 

eff26 217 2.00 6.00 4.5229 .63345 

eff_in 217 3.00 6.00 4.6149 .43159 

Valid N (listwise) 217     

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

oc1 217 2.67 6.00 4.6570 .03885 .57231

oc2 217 2.40 6.00 4.5145 .04145 .61052

oc3 217 2.33 6.00 4.6926 .03833 .56462

oc4 217 3.00 6.00 4.8310 .03531 .52009

oc5 217 2.67 6.00 4.7564 .03955 .58262

oc6 217 3.00 6.00 4.6743 .03827 .56382

oc7 217 2.67 6.00 4.6715 .03892 .57327

ic_emp 217 2.76 6.00 4.6853 .03225 .47509

Valid N (listwise) 217      
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

oc8 217 3.00 6.00 4.8125 .03526 .51935

oc9 217 3.00 6.00 4.7184 .03979 .58613

oc10 217 2.67 6.00 4.4855 .03995 .58851

oc11 217 3.00 6.00 4.5958 .03762 .55421

oc12 217 3.00 6.00 4.6872 .03481 .51281

ic_to 217 3.20 6.00 4.6599 .03296 .48560

Valid N (listwise) 217      

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

oc13 217 3.25 6.00 4.8282 .03484 .51320

oc14 217 3.00 6.00 4.5936 .03644 .53686

oc15 217 2.33 6.00 4.4439 .04042 .59543

oc16 217 3.00 6.00 4.9378 .03393 .49975

oc17 217 3.00 6.00 4.9260 .03469 .51103

ic_cd 217 3.20 6.00 4.7459 .03063 .45121

Valid N (listwise) 217      

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

oc18 217 3.00 6.00 4.9985 .03612 .53215

oc19 217 3.00 6.00 4.6664 .03621 .53338

oc20 217 3.00 6.00 4.5979 .03668 .54036

oc21 217 2.00 6.00 4.7266 .03602 .53058

oc22 217 2.67 5.67 4.2896 .04080 .60106

oc23 217 2.50 6.00 4.6347 .04259 .62734

cc_cv 217 3.33 5.73 4.6523 .03018 .44463

Valid N (listwise) 217      
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

oc24 217 3.00 6.00 4.5748 .03767 .55486

oc25 217 2.67 6.00 4.6804 .03949 .58175

oc26 217 3.00 6.00 4.6174 .03940 .58040

oc28 217 2.00 6.00 4.6317 .03928 .57867

cc_ag 217 3.50 6.00 4.6261 .03272 .48202

Valid N (listwise) 217      

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

oc29 217 2.00 6.00 4.5678 .03875 .57081

oc30 217 2.00 6.00 4.5565 .03543 .52185

oc32 217 2.00 6.00 4.6950 .03565 .52521

oc33 217 3.00 6.00 4.7921 .03454 .50877

cc_ci 217 3.25 6.00 4.6529 .02897 .42668

Valid N (listwise) 217      

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

oc34 217 2.75 6.00 4.6393 .03465 .51039

oc35 217 3.00 6.00 4.5458 .03530 .51998

oc36 217 2.50 6.00 4.4833 .03844 .56631

oc37 217 3.00 6.00 4.5794 .03861 .56881

oc38 217 2.50 6.00 4.6485 .04101 .60415

ac_cc 217 2.95 6.00 4.5793 .03266 .48114

Valid N (listwise) 217      
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

oc39 217 3.40 6.00 5.0182 .03299 .48603

oc40 217 3.00 6.00 4.8415 .03709 .54639

oc41 217 2.00 6.00 4.6427 .03972 .58513

oc42 217 2.00 6.00 4.5577 .04135 .60918

oc43 217 2.00 6.00 4.7430 .03737 .55055

ac_cf 217 2.70 6.00 4.7606 .03236 .47665

Valid N (listwise) 217      

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

oc44 217 3.00 6.00 4.6878 .04033 .59409

oc45 217 2.67 6.00 4.5206 .04123 .60738

oc46 217 3.00 6.00 4.6987 .03814 .56189

oc47 217 2.40 6.00 4.3750 .04613 .67955

oc48 217 3.00 6.00 4.3512 .03954 .58249

oc49 217 2.00 6.00 4.3463 .04098 .60363

ac_ol 217 3.00 6.00 4.4966 .03511 .51725

Valid N (listwise) 217      
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

oc50 217 2.00 6.00 4.5445 .04051 .59679

oc51 217 2.50 6.00 4.7464 .03809 .56109

oc52 217 3.00 6.00 4.8354 .03541 .52158

oc53 217 3.00 6.00 4.7108 .03430 .50520

oc54 217 3.00 6.00 4.8068 .03343 .49244

mc_sdi 217 2.90 6.00 4.7288 .03227 .47539

Valid N (listwise) 217      

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

oc55 217 3.00 6.00 4.6661 .03700 .54505

oc56 217 3.00 6.00 4.5164 .03868 .56975

oc57 217 3.00 6.00 4.5898 .03619 .53318

oc58 217 2.50 6.00 4.6998 .03639 .53608

oc59 217 3.00 6.00 4.6565 .03574 .52647

mc_go 217 2.90 6.00 4.6257 .03275 .48237

Valid N (listwise) 217      

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

oc60 217 2.00 6.00 4.6056 .03961 .58346

oc61 217 2.00 6.00 4.8964 .03690 .54364

oc62 217 2.50 6.00 4.6475 .03622 .53356

oc63 217 3.00 6.00 4.6156 .03613 .53220

oc64 217 2.67 6.00 4.6969 .03471 .51129

mc_vi 217 2.80 6.00 4.6924 .03186 .46936

Valid N (listwise) 217      
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

lo1 217 1.67 6.00 4.0727 .05097 .75077

lo2 217 2.00 6.00 4.2003 .04529 .66718

lo3 217 2.50 6.00 4.7012 .03914 .57663

lo4 217 2.00 6.00 4.5916 .04363 .64271

lo5 217 2.00 6.00 4.5174 .04380 .64528

lo6 217 2.33 6.00 4.5263 .04136 .60925

lo7 217 1.50 6.00 4.0104 .05394 .79462

LO_CL 217 2.43 6.00 4.3743 .03686 .54299

Valid N (listwise) 217      

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

lo8 217 2.00 6.00 4.2361 .04787 .70510

lo9 217 2.00 6.00 4.5398 .04252 .62636

lo10 217 2.00 5.67 4.0042 .04697 .69188

lo11 217 2.50 6.00 4.3518 .04068 .59932

lo12 217 2.67 6.00 5.0883 .03719 .54783

lo13 217 2.50 6.00 4.9544 .03857 .56821

LO_ID 217 2.54 5.67 4.5291 .03286 .48400

Valid N (listwise) 217      
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

lo14 217 2.50 6.00 4.7048 .03883 .57196

lo15 217 1.00 6.00 4.8272 .04341 .63945

lo16 217 2.50 6.00 4.8974 .03508 .51682

lo17 217 2.25 6.00 4.6929 .03831 .56432

lo18 217 2.25 6.00 4.4231 .04735 .69747

lo19 217 2.00 6.00 4.4238 .04431 .65270

LO_TL 217 2.42 6.00 4.6615 .03324 .48972

Valid N (listwise) 217      

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

lo20 217 3.00 6.00 4.6627 .04018 .59194

lo21 217 2.75 6.00 4.9137 .03842 .56590

lo22 217 3.00 6.00 4.7863 .03937 .57995

lo23 217 2.00 6.00 4.3377 .04696 .69183

lo24 217 2.40 6.00 4.2818 .04194 .61783

lo25 217 2.00 6.00 4.5673 .04226 .62255

LO_ES 217 2.83 5.83 4.5916 .03428 .50491

Valid N (listwise) 217      
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

lo26 217 2.00 6.00 4.6180 .04379 .64507

lo27 217 3.00 6.00 4.5862 .04004 .58975

lo28 217 1.50 6.00 4.4965 .04534 .66792

lo29 217 2.50 6.00 4.6401 .04286 .63137

lo30 217 1.50 6.00 4.1603 .04977 .73316

lo31 217 2.00 6.00 4.4764 .04333 .63834

LO_EM 217 2.17 5.83 4.4962 .03747 .55204

Valid N (listwise) 217      

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

lo32 217 2.00 6.00 4.5840 .03991 .58791

lo33 217 3.00 6.00 4.7177 .03848 .56677

lo34 217 3.00 6.00 4.7743 .03800 .55972

lo35 217 2.00 6.00 4.8121 .04012 .59093

lo36 217 2.67 6.00 4.9426 .04405 .64896

lo37 217 3.00 6.00 4.7381 .03908 .57570

LO_SC 217 3.25 6.00 4.7615 .03278 .48293

Valid N (listwise) 217      
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

lo38 217 3.00 6.00 4.8704 .03875 .57086

lo39 217 3.00 6.00 4.7809 .03979 .58608

lo40 217 3.00 6.00 4.8525 .03898 .57417

lo41 217 2.67 6.00 4.8336 .04054 .59713

lo42 217 2.00 6.00 4.8171 .04081 .60113

lo43 217 3.00 6.00 4.9228 .03730 .54946

LO_SL 217 3.00 6.00 4.8462 .03420 .50385

Valid N (listwise) 217      
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                                DATE:  6/23/2013 
                                  TIME:  4:12 
 
 
                                L I S R E L  8.52 
 
                                       BY 
 
                         Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
 
 
 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-
2002  
          Use of this program is subject to the terms specified in 
the 
                        Universal Copyright Convention. 
                          Website: www.ssicentral.com 
 
 The following lines were read from file C:\Documents and 
Settings\Administrator\Desktop\123(2-3)\SEM TAI\sem1.LS8: 
 
 SEM LearningOrg OrgCul Effectiveness 
   
 Raw Data from File sem1.psf 
   
 Sample Size: 217 
   
 Latent Variables: EFF LO OC 
   
 Relationships: 
 EFF_HU EFF_OP EFF_RA EFF_IN = EFF 
   
 Let the Variance of EFF = 1 
   
 Let the Error Covariance of EFF_RA and EFF_IN Correlate 
   
 IC CC AC MC = OC 
   
 Let the Variance of OC = 1 
 Let the Error Covariance of IC and CC Correlate 
   
 LO_CL LO_ID LO_TL LO_ES LO_EM LO_SC LO_SL = LO 
   
 Let the Variance of LO = 1 
 Let the Error Covariance of LO_TL and LO_ID Correlate 
 Let the Error Covariance of LO_SL and LO_SC Correlate 
 Let the Error Covariance of LO_CL and LO_ID Correlate 
   
 EFF = OC LO 
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 Options: ND=3 SC FS MI ME=ML 
   
 Path Diagram 
   
 End of Problem 
 
 Sample Size =   217 
 
 SEM LearningOrg OrgCul Effectiveness                                           
 
         Covariance Matrix        
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN      LO_CL      
LO_ID    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
   EFF_HU      0.193 
   EFF_OP      0.144      0.279 
   EFF_RA      0.120      0.149      0.215 
   EFF_IN      0.094      0.102      0.128      0.186 
    LO_CL      0.147      0.164      0.102      0.079      0.295 
    LO_ID      0.130      0.136      0.106      0.082      0.216      
0.234 
    LO_TL      0.135      0.136      0.101      0.084      0.214      
0.200 
    LO_ES      0.130      0.158      0.096      0.085      0.217      
0.190 
    LO_EM      0.133      0.176      0.115      0.092      0.238      
0.202 
    LO_SC      0.129      0.148      0.104      0.086      0.204      
0.178 
    LO_SL      0.138      0.154      0.123      0.105      0.202      
0.171 
       IC      0.136      0.144      0.116      0.105      0.173      
0.149 
       CC      0.114      0.134      0.110      0.103      0.148      
0.134 
       AC      0.132      0.172      0.123      0.105      0.183      
0.164 
       MC      0.138      0.159      0.118      0.096      0.180      
0.153 
 
         Covariance Matrix        
 
               LO_TL      LO_ES      LO_EM      LO_SC      LO_SL         
IC    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
    LO_TL      0.240 
    LO_ES      0.200      0.255 
    LO_EM      0.211      0.232      0.305 
    LO_SC      0.176      0.198      0.218      0.233 
    LO_SL      0.175      0.188      0.203      0.196      0.254 
       IC      0.154      0.148      0.158      0.151      0.153      
0.198 
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       CC      0.136      0.137      0.155      0.136      0.141      
0.152 
       AC      0.164      0.170      0.185      0.169      0.163      
0.165 
       MC      0.151      0.164      0.169      0.165      0.164      
0.160 
 
         Covariance Matrix        
 
                  CC         AC         MC    
            --------   --------   -------- 
       CC      0.168 
       AC      0.152      0.211 
       MC      0.144      0.179      0.202 
  
 
 
 SEM LearningOrg OrgCul Effectiveness                                           
 
 Number of Iterations = 25 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 
         Measurement Equations 
 
  
   EFF_HU = 0.143*EFF, Errorvar.= 0.0672  , R� = 0.651 
           (0.0201)              (0.00845)             
            7.122                 7.952                
  
   EFF_OP = 0.171*EFF, Errorvar.= 0.101  , R� = 0.638 
           (0.0240)              (0.0125)             
            7.105                 8.104               
  
   EFF_RA = 0.134*EFF, Errorvar.= 0.106  , R� = 0.508 
           (0.0196)              (0.0117)             
            6.807                 9.068               
  
   EFF_IN = 0.106*EFF, Errorvar.= 0.118  , R� = 0.368 
           (0.0169)              (0.0122)             
            6.262                 9.615               
  
  
    LO_CL = 0.483*LO, Errorvar.= 0.0618  , R� = 0.790 
           (0.0290)             (0.00711)             
            16.639               8.691                
  
    LO_ID = 0.417*LO, Errorvar.= 0.0596  , R� = 0.744 
           (0.0264)             (0.00662)             
            15.804               9.010                
  
    LO_TL = 0.429*LO, Errorvar.= 0.0557  , R� = 0.768 
           (0.0264)             (0.00625)             
            16.240               8.905                
  
    LO_ES = 0.458*LO, Errorvar.= 0.0454  , R� = 0.822 
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           (0.0266)             (0.00544)             
            17.207               8.351                
  
    LO_EM = 0.495*LO, Errorvar.= 0.0599  , R� = 0.804 
           (0.0293)             (0.00697)             
            16.877               8.587                
  
    LO_SC = 0.431*LO, Errorvar.= 0.0479  , R� = 0.795 
           (0.0258)             (0.00556)             
            16.712               8.613                
  
    LO_SL = 0.417*LO, Errorvar.= 0.0802  , R� = 0.684 
           (0.0282)             (0.00860)             
            14.787               9.326                
  
       IC = 0.387*OC, Errorvar.= 0.0481  , R� = 0.757 
           (0.0242)             (0.00547)             
            16.028               8.786                
  
       CC = 0.353*OC, Errorvar.= 0.0437  , R� = 0.740 
           (0.0224)             (0.00491)             
            15.732               8.908                
  
       AC = 0.430*OC, Errorvar.= 0.0268  , R� = 0.873 
           (0.0237)             (0.00383)             
            18.116               7.013                
  
       MC = 0.413*OC, Errorvar.= 0.0312  , R� = 0.846 
           (0.0235)             (0.00405)             
            17.618               7.702                
  
 
 Error Covariance for EFF_IN and EFF_RA = 0.0413 
                                        (0.00921) 
                                           4.488 
 
 Error Covariance for LO_ID and LO_CL = 0.0127 
                                      (0.00465) 
                                         2.738 
 
 Error Covariance for LO_TL and LO_ID = 0.0194 
                                      (0.00473) 
                                         4.096 
 
 Error Covariance for LO_SL and LO_SC = 0.0167 
                                      (0.00521) 
                                         3.201 
 
 Error Covariance for CC and IC = 0.0149 
                                (0.00399) 
                                   3.744 
 
         Structural Equations 
 
  
      EFF =  - 0.131*LO + 2.374*OC, Errorvar.= 1.000, R� = 0.836 
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              (0.290)    (0.483)                                 
              -0.453      4.913                                  
  
 
         Correlation Matrix of Independent Variables  
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
       LO      1.000 
  
       OC      0.884      1.000 
             (0.019) 
              46.700 
  
 
         Covariance Matrix of Latent Variables    
 
                 EFF         LO         OC    
            --------   --------   -------- 
      EFF      6.103 
       LO      1.967      1.000 
       OC      2.258      0.884      1.000 
 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                             Degrees of Freedom = 82 
              Minimum Fit Function Chi-Square = 170.951 (P = 0.000) 
      Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 169.921 (P = 
0.000) 
                Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 87.921 
           90 Percent Confidence Interval for NCP = (54.392 ; 
129.217) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 0.791 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.407 
             90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.252 ; 0.598) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0705 
           90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0554 ; 
0.0854) 
              P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.0142 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 1.139 
            90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.983 ; 1.330) 
                         ECVI for Saturated Model = 1.111 
                       ECVI for Independence Model = 46.077 
  
     Chi-Square for Independence Model with 105 Degrees of Freedom = 
9922.655 
                           Independence AIC = 9952.655 
                               Model AIC = 245.921 
                             Saturated AIC = 240.000 
                          Independence CAIC = 10018.354 
                               Model CAIC = 412.357 
                             Saturated CAIC = 765.588 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.983 
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                       Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.988 
                    Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.767 
                       Comparative Fit Index (CFI) = 0.991 
                       Incremental Fit Index (IFI) = 0.991 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.978 
  
                            Critical N (CN) = 145.924 
  
  
                    Root Mean Square Residual (RMR) = 0.00759 
                            Standardized RMR = 0.0335 
                       Goodness of Fit Index (GFI) = 0.905 
                  Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.861 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.618 
 
 SEM LearningOrg OrgCul Effectiveness                                           
 
 Modification Indices and Expected Change 
 
 No Non-Zero Modification Indices for LAMBDA-Y     
 
         Modification Indices for LAMBDA-X        
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
    LO_CL       - -       0.030 
    LO_ID       - -       1.565 
    LO_TL       - -       0.184 
    LO_ES       - -       3.684 
    LO_EM       - -       4.756 
    LO_SC       - -       1.275 
    LO_SL       - -       5.613 
       IC      0.000       - -  
       CC      0.000       - -  
       AC      0.131       - -  
       MC      0.167       - -  
 
         Expected Change for LAMBDA-X     
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
    LO_CL       - -       0.008 
    LO_ID       - -       0.051 
    LO_TL       - -      -0.018 
    LO_ES       - -      -0.083 
    LO_EM       - -      -0.106 
    LO_SC       - -       0.045 
    LO_SL       - -       0.116 
       IC      0.001       - -  
       CC      0.001       - -  
       AC      0.015       - -  
       MC     -0.016       - -  
 
         Standardized Expected Change for LAMBDA-X        
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
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    LO_CL       - -       0.008 
    LO_ID       - -       0.051 
    LO_TL       - -      -0.018 
    LO_ES       - -      -0.083 
    LO_EM       - -      -0.106 
    LO_SC       - -       0.045 
    LO_SL       - -       0.116 
       IC      0.001       - -  
       CC      0.001       - -  
       AC      0.015       - -  
       MC     -0.016       - -  
 
         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-X     
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
    LO_CL       - -       0.015 
    LO_ID       - -       0.105 
    LO_TL       - -      -0.036 
    LO_ES       - -      -0.165 
    LO_EM       - -      -0.192 
    LO_SC       - -       0.094 
    LO_SL       - -       0.231 
       IC      0.002       - -  
       CC      0.001       - -  
       AC      0.032       - -  
       MC     -0.037       - -  
 
 No Non-Zero Modification Indices for BETA         
 
 No Non-Zero Modification Indices for GAMMA        
 
 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
 
 No Non-Zero Modification Indices for PSI          
 
 The Modification Indices Suggest to Add an Error Covariance 
  Between    and     Decrease in Chi-Square    New Estimate 
 LO_SC     LO_TL               8.1                -0.01 
 IC        EFF_HU              8.3                 0.01 
 AC        EFF_HU             12.1                -0.01 
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN    
            --------   --------   --------   -------- 
   EFF_HU       - -  
   EFF_OP      2.167       - -  
   EFF_RA      0.515      5.519       - -  
   EFF_IN      0.000      4.376       - -        - -  
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN    
            --------   --------   --------   -------- 
   EFF_HU       - -  
   EFF_OP     -0.014       - -  
   EFF_RA      0.005      0.019       - -  
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   EFF_IN      0.000     -0.017       - -        - -  
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN    
            --------   --------   --------   -------- 
   EFF_HU       - -  
   EFF_OP     -0.059       - -  
   EFF_RA      0.024      0.078       - -  
   EFF_IN      0.000     -0.074       - -        - -  
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN    
            --------   --------   --------   -------- 
    LO_CL      1.924      0.042      2.626      4.264 
    LO_ID      0.145      1.985      2.468      0.042 
    LO_TL      4.258      3.351      0.264      0.014 
    LO_ES      0.185      2.404      4.760      0.282 
    LO_EM      5.668      7.036      0.482      0.396 
    LO_SC      0.124      0.327      0.253      0.153 
    LO_SL      1.195      0.053      2.956      2.879 
       IC      8.258      3.338      0.212      0.880 
       CC      1.984      0.219      0.143      7.225 
       AC     12.074      5.465      0.275      0.153 
       MC      1.986      0.168      0.019      1.510 
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN    
            --------   --------   --------   -------- 
    LO_CL      0.007      0.001     -0.009     -0.012 
    LO_ID      0.002     -0.008      0.008     -0.001 
    LO_TL      0.009     -0.010     -0.003      0.001 
    LO_ES     -0.002      0.009     -0.011      0.003 
    LO_EM     -0.013      0.017      0.004     -0.004 
    LO_SC     -0.002     -0.003     -0.002     -0.002 
    LO_SL      0.006     -0.002      0.010      0.010 
       IC      0.012     -0.010     -0.002      0.004 
       CC     -0.006     -0.002      0.002      0.012 
       AC     -0.014      0.012     -0.002      0.002 
       MC      0.006     -0.002     -0.001     -0.005 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN    
            --------   --------   --------   -------- 
    LO_CL      0.030      0.004     -0.035     -0.050 
    LO_ID      0.008     -0.030      0.034     -0.005 
    LO_TL      0.044     -0.039     -0.011      0.003 
    LO_ES     -0.009      0.033     -0.047      0.013 
    LO_EM     -0.052      0.058      0.015     -0.015 
    LO_SC     -0.007     -0.012     -0.011     -0.009 
    LO_SL      0.027     -0.006      0.044      0.047 
       IC      0.063     -0.040     -0.010      0.023 
       CC     -0.032     -0.011      0.009      0.068 
       AC     -0.070      0.047     -0.010      0.009 
       MC      0.030     -0.009     -0.003     -0.028 
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         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
               LO_CL      LO_ID      LO_TL      LO_ES      LO_EM      
LO_SC    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
    LO_CL       - -  
    LO_ID       - -        - -  
    LO_TL      4.984       - -        - -  
    LO_ES      1.202      0.238      2.092       - -  
    LO_EM      0.010      1.287      0.000      3.543       - -  
    LO_SC      2.431      0.804      8.064      0.377      3.625       
- -  
    LO_SL      0.407      0.239      0.007      0.695      1.316       
- -  
       IC      6.346      0.083      3.647      2.175      7.305      
0.002 
       CC      3.778      0.259      0.010      0.375      5.436      
0.823 
       AC      1.045      1.189      0.003      0.011      0.809      
0.599 
       MC      1.835      0.169      3.416      0.357      6.859      
3.484 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
               LO_SL         IC         CC         AC         MC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
    LO_SL       - -  
       IC      0.052       - -  
       CC      1.085       - -        - -  
       AC      2.726      0.997      0.511       - -  
       MC      0.524      0.040      0.855      1.165       - -  
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
               LO_CL      LO_ID      LO_TL      LO_ES      LO_EM      
LO_SC    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
    LO_CL       - -  
    LO_ID       - -        - -  
    LO_TL      0.011       - -        - -  
    LO_ES     -0.005     -0.002      0.006       - -  
    LO_EM      0.001     -0.005      0.000      0.009       - -  
    LO_SC     -0.006      0.003     -0.010      0.002      0.008       
- -  
    LO_SL      0.003     -0.002      0.000     -0.004     -0.006       
- -  
       IC      0.010     -0.001      0.006     -0.005     -0.011      
0.000 
       CC     -0.007      0.002      0.000     -0.002      0.009     
-0.003 
       AC     -0.004      0.003      0.000      0.000      0.003      
0.002 
       MC      0.005     -0.001     -0.006      0.002     -0.010      
0.006 
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         Expected Change for THETA-DELTA  
 
               LO_SL         IC         CC         AC         MC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
    LO_SL       - -  
       IC      0.001       - -  
       CC      0.004       - -        - -  
       AC     -0.006     -0.003      0.002       - -  
       MC      0.003      0.001     -0.003      0.004       - -  
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
 
               LO_CL      LO_ID      LO_TL      LO_ES      LO_EM      
LO_SC    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
    LO_CL       - -  
    LO_ID       - -        - -  
    LO_TL      0.042       - -        - -  
    LO_ES     -0.018     -0.008      0.023       - -  
    LO_EM      0.002     -0.019      0.000      0.032       - -  
    LO_SC     -0.025      0.014     -0.044      0.010      0.031       
- -  
    LO_SL      0.012     -0.009     -0.002     -0.015     -0.022       
- -  
       IC      0.039     -0.004      0.030     -0.023     -0.043     
-0.001 
       CC     -0.031      0.008     -0.002     -0.010      0.038     
-0.014 
       AC     -0.014      0.015     -0.001     -0.001      0.013      
0.010 
       MC      0.020     -0.006     -0.027      0.009     -0.039      
0.026 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
 
               LO_SL         IC         CC         AC         MC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
    LO_SL       - -  
       IC      0.004       - -  
       CC      0.019       - -        - -  
       AC     -0.026     -0.016      0.012       - -  
       MC      0.012      0.003     -0.015      0.020       - -  
 
 Maximum Modification Index is   12.07 for Element (10, 1) of THETA 
DELTA-EPSILON 
 
 SEM LearningOrg OrgCul Effectiveness                                           
 
 Factor Scores Regressions 
 
         ETA  
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN      LO_CL      
LO_ID    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
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      EFF      1.349      1.068      0.669      0.335      0.045      
0.021 
 
         ETA  
 
               LO_TL      LO_ES      LO_EM      LO_SC      LO_SL         
IC    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
      EFF      0.041      0.064      0.052      0.049      0.023      
0.351 
 
         ETA  
 
                  CC         AC         MC    
            --------   --------   -------- 
      EFF      0.337      0.904      0.750 
 
         KSI  
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN      LO_CL      
LO_ID    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
       LO      0.013      0.011      0.007      0.003      0.285      
0.133 
       OC      0.121      0.095      0.060      0.030      0.050      
0.023 
 
         KSI  
 
               LO_TL      LO_ES      LO_EM      LO_SC      LO_SL         
IC    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
       LO      0.261      0.403      0.330      0.310      0.143      
0.043 
       OC      0.046      0.070      0.058      0.054      0.025      
0.267 
 
         KSI  
 
                  CC         AC         MC    
            --------   --------   -------- 
       LO      0.042      0.112      0.092 
       OC      0.256      0.688      0.571 
 
 SEM LearningOrg OrgCul Effectiveness                                           
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
 
                 EFF    
            -------- 
   EFF_HU      0.354 
   EFF_OP      0.422 
   EFF_RA      0.330 
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   EFF_IN      0.262 
 
         LAMBDA-X     
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
    LO_CL      0.483       - -  
    LO_ID      0.417       - -  
    LO_TL      0.429       - -  
    LO_ES      0.458       - -  
    LO_EM      0.495       - -  
    LO_SC      0.431       - -  
    LO_SL      0.417       - -  
       IC       - -       0.387 
       CC       - -       0.353 
       AC       - -       0.430 
       MC       - -       0.413 
 
         GAMMA        
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
      EFF     -0.053      0.961 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
                 EFF         LO         OC    
            --------   --------   -------- 
      EFF      1.000 
       LO      0.796      1.000 
       OC      0.914      0.884      1.000 
 
         PSI          
 
                 EFF    
            -------- 
               0.164 
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
      EFF     -0.053      0.961 
 
 SEM LearningOrg OrgCul Effectiveness                                           
 
 Completely Standardized Solution 
 
         LAMBDA-Y     
 
                 EFF    
            -------- 
   EFF_HU      0.807 
   EFF_OP      0.798 
   EFF_RA      0.713 
   EFF_IN      0.607 
 
         LAMBDA-X     
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                  LO         OC    
            --------   -------- 
    LO_CL      0.889       - -  
    LO_ID      0.863       - -  
    LO_TL      0.876       - -  
    LO_ES      0.907       - -  
    LO_EM      0.896       - -  
    LO_SC      0.892       - -  
    LO_SL      0.827       - -  
       IC       - -       0.870 
       CC       - -       0.860 
       AC       - -       0.934 
       MC       - -       0.920 
 
         GAMMA        
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
      EFF     -0.053      0.961 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
                 EFF         LO         OC    
            --------   --------   -------- 
      EFF      1.000 
       LO      0.796      1.000 
       OC      0.914      0.884      1.000 
 
         PSI          
 
                 EFF    
            -------- 
               0.164 
 
         THETA-EPS    
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN    
            --------   --------   --------   -------- 
   EFF_HU      0.349 
   EFF_OP       - -       0.362 
   EFF_RA       - -        - -       0.492 
   EFF_IN       - -        - -       0.207      0.632 
 
         THETA-DELTA  
 
               LO_CL      LO_ID      LO_TL      LO_ES      LO_EM      
LO_SC    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
    LO_CL      0.210 
    LO_ID      0.049      0.256 
    LO_TL       - -       0.082      0.232 
    LO_ES       - -        - -        - -       0.178 
    LO_EM       - -        - -        - -        - -       0.196 
    LO_SC       - -        - -        - -        - -        - -       
0.205 
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    LO_SL       - -        - -        - -        - -        - -       
0.069 
       IC       - -        - -        - -        - -        - -        
- -  
       CC       - -        - -        - -        - -        - -        
- -  
       AC       - -        - -        - -        - -        - -        
- -  
       MC       - -        - -        - -        - -        - -        
- -  
 
         THETA-DELTA  
 
               LO_SL         IC         CC         AC         MC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
    LO_SL      0.316 
       IC       - -       0.243 
       CC       - -       0.082      0.260 
       AC       - -        - -        - -       0.127 
       MC       - -        - -        - -        - -       0.154 
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
      EFF     -0.053      0.961 
 
                           Time used:    0.125 Seconds 
 
 
                                DATE:  6/23/2013 
                                  TIME:  4:18 
 
 
                                L I S R E L  8.52 
 
                                       BY 
 
                         Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
 
 
 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-
2002  
          Use of this program is subject to the terms specified in 
the 
                        Universal Copyright Convention. 
                          Website: www.ssicentral.com 
 
 The following lines were read from file C:\Documents and 
Settings\Administrator\Desktop\123(2-3)\SEM TAI\sem2.LS8: 
 
 SEM LearningOrg OrgCul Effectiveness 



313 

   
 Raw Data from File sem1.psf 
   
 Sample Size: 217 
   
 Latent Variables: EFF LO OC 
   
 Relationships: 
 EFF_HU EFF_OP EFF_RA EFF_IN = EFF 
   
 Let the Variance of EFF = 1 
   
 Let the Error Covariance of EFF_RA and EFF_IN Correlate 
   
 IC CC AC MC = OC 
   
 Let the Variance of OC = 1 
 Let the Error Covariance of IC and CC Correlate 
   
 LO_CL LO_ID LO_TL LO_ES LO_EM LO_SC LO_SL = LO 
   
 Let the Variance of LO = 1 
 Let the Error Covariance of LO_TL and LO_ID Correlate 
 Let the Error Covariance of LO_SL and LO_SC Correlate 
 Let the Error Covariance of LO_CL and LO_ID Correlate 
   
 EFF = OC 
   
 Options: ND=3 SC FS MI ME=ML 
   
 Path Diagram 
   
 End of Problem 
 
 Sample Size =   217 
 
 SEM LearningOrg OrgCul Effectiveness                                           
 
         Covariance Matrix        
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN      LO_CL      
LO_ID    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
   EFF_HU      0.193 
   EFF_OP      0.144      0.279 
   EFF_RA      0.120      0.149      0.215 
   EFF_IN      0.094      0.102      0.128      0.186 
    LO_CL      0.147      0.164      0.102      0.079      0.295 
    LO_ID      0.130      0.136      0.106      0.082      0.216      
0.234 
    LO_TL      0.135      0.136      0.101      0.084      0.214      
0.200 
    LO_ES      0.130      0.158      0.096      0.085      0.217      
0.190 
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    LO_EM      0.133      0.176      0.115      0.092      0.238      
0.202 
    LO_SC      0.129      0.148      0.104      0.086      0.204      
0.178 
    LO_SL      0.138      0.154      0.123      0.105      0.202      
0.171 
       IC      0.136      0.144      0.116      0.105      0.173      
0.149 
       CC      0.114      0.134      0.110      0.103      0.148      
0.134 
       AC      0.132      0.172      0.123      0.105      0.183      
0.164 
       MC      0.138      0.159      0.118      0.096      0.180      
0.153 
 
         Covariance Matrix        
 
               LO_TL      LO_ES      LO_EM      LO_SC      LO_SL         
IC    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
    LO_TL      0.240 
    LO_ES      0.200      0.255 
    LO_EM      0.211      0.232      0.305 
    LO_SC      0.176      0.198      0.218      0.233 
    LO_SL      0.175      0.188      0.203      0.196      0.254 
       IC      0.154      0.148      0.158      0.151      0.153      
0.198 
       CC      0.136      0.137      0.155      0.136      0.141      
0.152 
       AC      0.164      0.170      0.185      0.169      0.163      
0.165 
       MC      0.151      0.164      0.169      0.165      0.164      
0.160 
 
         Covariance Matrix        
 
                  CC         AC         MC    
            --------   --------   -------- 
       CC      0.168 
       AC      0.152      0.211 
       MC      0.144      0.179      0.202 
  
 
 
 SEM LearningOrg OrgCul Effectiveness                                           
 
 Number of Iterations = 22 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 
         Measurement Equations 
 
  
   EFF_HU = 0.145*EFF, Errorvar.= 0.0669  , R� = 0.652 
           (0.0196)              (0.00843)             
            7.430                 7.933                
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   EFF_OP = 0.173*EFF, Errorvar.= 0.101  , R� = 0.638 
           (0.0234)              (0.0125)             
            7.409                 8.099               
  
   EFF_RA = 0.135*EFF, Errorvar.= 0.106  , R� = 0.506 
           (0.0191)              (0.0117)             
            7.066                 9.078               
  
   EFF_IN = 0.107*EFF, Errorvar.= 0.118  , R� = 0.366 
           (0.0166)              (0.0123)             
            6.455                 9.622               
  
  
    LO_CL = 0.483*LO, Errorvar.= 0.0618  , R� = 0.790 
           (0.0290)             (0.00711)             
            16.636               8.693                
  
    LO_ID = 0.417*LO, Errorvar.= 0.0596  , R� = 0.744 
           (0.0264)             (0.00662)             
            15.802               9.011                
  
    LO_TL = 0.429*LO, Errorvar.= 0.0557  , R� = 0.768 
           (0.0264)             (0.00626)             
            16.239               8.905                
  
    LO_ES = 0.458*LO, Errorvar.= 0.0454  , R� = 0.822 
           (0.0266)             (0.00544)             
            17.207               8.351                
  
    LO_EM = 0.495*LO, Errorvar.= 0.0598  , R� = 0.804 
           (0.0293)             (0.00697)             
            16.879               8.586                
  
    LO_SC = 0.431*LO, Errorvar.= 0.0479  , R� = 0.795 
           (0.0258)             (0.00556)             
            16.711               8.613                
  
    LO_SL = 0.417*LO, Errorvar.= 0.0801  , R� = 0.684 
           (0.0282)             (0.00859)             
            14.794               9.323                
  
       IC = 0.387*OC, Errorvar.= 0.0481  , R� = 0.757 
           (0.0242)             (0.00548)             
            16.026               8.776                
  
       CC = 0.353*OC, Errorvar.= 0.0437  , R� = 0.741 
           (0.0224)             (0.00491)             
            15.732               8.898                
  
       AC = 0.430*OC, Errorvar.= 0.0266  , R� = 0.874 
           (0.0237)             (0.00381)             
            18.135               6.984                
  
       MC = 0.414*OC, Errorvar.= 0.0310  , R� = 0.847 
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           (0.0235)             (0.00404)             
            17.629               7.677                
  
 
 Error Covariance for EFF_IN and EFF_RA = 0.0417 
                                        (0.00923) 
                                           4.516 
 
 Error Covariance for LO_ID and LO_CL = 0.0128 
                                      (0.00466) 
                                         2.742 
 
 Error Covariance for LO_TL and LO_ID = 0.0194 
                                      (0.00473) 
                                         4.097 
 
 Error Covariance for LO_SL and LO_SC = 0.0166 
                                      (0.00521) 
                                         3.193 
 
 Error Covariance for CC and IC = 0.0149 
                                (0.00400) 
                                   3.738 
 
         Structural Equations 
 
  
      EFF = 2.224*OC, Errorvar.= 1.000, R� = 0.832 
           (0.328)                                 
            6.771                                  
  
 
         Correlation Matrix of Independent Variables  
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
       LO      1.000 
  
       OC      0.882      1.000 
             (0.019) 
              46.949 
  
 
         Covariance Matrix of Latent Variables    
 
                 EFF         LO         OC    
            --------   --------   -------- 
      EFF      5.946 
       LO      1.962      1.000 
       OC      2.224      0.882      1.000 
 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                             Degrees of Freedom = 83 
              Minimum Fit Function Chi-Square = 171.159 (P = 0.000) 
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      Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 170.415 (P = 
0.000) 
                Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 87.415 
           90 Percent Confidence Interval for NCP = (53.889 ; 
128.712) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 0.792 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.405 
             90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.249 ; 0.596) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0698 
           90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0548 ; 
0.0847) 
              P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.0164 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 1.132 
            90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.976 ; 1.323) 
                         ECVI for Saturated Model = 1.111 
                       ECVI for Independence Model = 46.077 
  
     Chi-Square for Independence Model with 105 Degrees of Freedom = 
9922.655 
                           Independence AIC = 9952.655 
                               Model AIC = 244.415 
                             Saturated AIC = 240.000 
                          Independence CAIC = 10018.354 
                               Model CAIC = 406.471 
                             Saturated CAIC = 765.588 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.983 
                       Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.989 
                    Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.777 
                       Comparative Fit Index (CFI) = 0.991 
                       Incremental Fit Index (IFI) = 0.991 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.978 
  
                            Critical N (CN) = 147.239 
  
  
                    Root Mean Square Residual (RMR) = 0.00762 
                            Standardized RMR = 0.0337 
                       Goodness of Fit Index (GFI) = 0.905 
                  Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.862 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.626 
 
 SEM LearningOrg OrgCul Effectiveness                                           
 
 Modification Indices and Expected Change 
 
 No Non-Zero Modification Indices for LAMBDA-Y     
 
         Modification Indices for LAMBDA-X        
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
    LO_CL       - -       0.036 
    LO_ID       - -       1.568 
    LO_TL       - -       0.185 



318 

    LO_ES       - -       3.675 
    LO_EM       - -       4.812 
    LO_SC       - -       1.333 
    LO_SL       - -       5.421 
       IC      0.009       - -  
       CC      0.005       - -  
       AC      0.204       - -  
       MC      0.085       - -  
 
         Expected Change for LAMBDA-X     
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
    LO_CL       - -       0.009 
    LO_ID       - -       0.050 
    LO_TL       - -      -0.018 
    LO_ES       - -      -0.082 
    LO_EM       - -      -0.106 
    LO_SC       - -       0.046 
    LO_SL       - -       0.114 
       IC      0.004       - -  
       CC      0.003       - -  
       AC      0.018       - -  
       MC     -0.011       - -  
 
         Standardized Expected Change for LAMBDA-X        
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
    LO_CL       - -       0.009 
    LO_ID       - -       0.050 
    LO_TL       - -      -0.018 
    LO_ES       - -      -0.082 
    LO_EM       - -      -0.106 
    LO_SC       - -       0.046 
    LO_SL       - -       0.114 
       IC      0.004       - -  
       CC      0.003       - -  
       AC      0.018       - -  
       MC     -0.011       - -  
 
         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-X     
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
    LO_CL       - -       0.016 
    LO_ID       - -       0.104 
    LO_TL       - -      -0.036 
    LO_ES       - -      -0.163 
    LO_EM       - -      -0.192 
    LO_SC       - -       0.095 
    LO_SL       - -       0.225 
       IC      0.008       - -  
       CC      0.006       - -  
       AC      0.038       - -  
       MC     -0.025       - -  
 
 No Non-Zero Modification Indices for BETA         
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         Modification Indices for GAMMA           
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
      EFF      0.200       - -  
 
         Expected Change for GAMMA        
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
      EFF     -0.124       - -  
 
         Standardized Expected Change for GAMMA           
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
      EFF     -0.051       - -  
 
 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
 
 No Non-Zero Modification Indices for PSI          
 
 The Modification Indices Suggest to Add an Error Covariance 
  Between    and     Decrease in Chi-Square    New Estimate 
 LO_SC     LO_TL               8.0                -0.01 
 IC        EFF_HU              8.4                 0.01 
 AC        EFF_HU             11.5                -0.01 
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN    
            --------   --------   --------   -------- 
   EFF_HU       - -  
   EFF_OP      2.394       - -  
   EFF_RA      0.521      5.616       - -  
   EFF_IN      0.000      4.251       - -        - -  
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN    
            --------   --------   --------   -------- 
   EFF_HU       - -  
   EFF_OP     -0.014       - -  
   EFF_RA      0.005      0.019       - -  
   EFF_IN      0.000     -0.017       - -        - -  
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN    
            --------   --------   --------   -------- 
   EFF_HU       - -  
   EFF_OP     -0.062       - -  
   EFF_RA      0.024      0.079       - -  
   EFF_IN      0.001     -0.073       - -        - -  
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
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              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN    
            --------   --------   --------   -------- 
    LO_CL      1.835      0.030      2.685      4.230 
    LO_ID      0.148      1.976      2.454      0.041 
    LO_TL      4.131      3.465      0.292      0.013 
    LO_ES      0.247      2.190      4.961      0.276 
    LO_EM      5.985      6.664      0.415      0.409 
    LO_SC      0.133      0.340      0.267      0.148 
    LO_SL      1.217      0.049      2.936      2.891 
       IC      8.438      3.245      0.194      0.874 
       CC      1.888      0.193      0.155      7.196 
       AC     11.526      5.679      0.227      0.149 
       MC      2.171      0.127      0.008      1.525 
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN    
            --------   --------   --------   -------- 
    LO_CL      0.007      0.001     -0.009     -0.012 
    LO_ID      0.002     -0.008      0.008     -0.001 
    LO_TL      0.009     -0.010     -0.003      0.001 
    LO_ES     -0.002      0.008     -0.011      0.003 
    LO_EM     -0.013      0.017      0.004     -0.004 
    LO_SC     -0.002     -0.003     -0.002     -0.002 
    LO_SL      0.006     -0.001      0.010      0.010 
       IC      0.012     -0.009     -0.002      0.004 
       CC     -0.006     -0.002      0.002      0.012 
       AC     -0.014      0.012     -0.002      0.002 
       MC      0.006     -0.002      0.000     -0.005 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN    
            --------   --------   --------   -------- 
    LO_CL      0.029      0.004     -0.036     -0.050 
    LO_ID      0.008     -0.030      0.034     -0.005 
    LO_TL      0.043     -0.040     -0.012      0.003 
    LO_ES     -0.010      0.031     -0.048      0.012 
    LO_EM     -0.053      0.057      0.014     -0.016 
    LO_SC     -0.008     -0.012     -0.011     -0.009 
    LO_SL      0.027     -0.006      0.043      0.048 
       IC      0.063     -0.040     -0.010      0.023 
       CC     -0.031     -0.010      0.009      0.068 
       AC     -0.067      0.048     -0.009      0.008 
       MC      0.031     -0.007     -0.002     -0.028 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
               LO_CL      LO_ID      LO_TL      LO_ES      LO_EM      
LO_SC    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
    LO_CL       - -  
    LO_ID       - -        - -  
    LO_TL      5.020       - -        - -  
    LO_ES      1.178      0.236      2.094       - -  
    LO_EM      0.011      1.289      0.000      3.525       - -  
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    LO_SC      2.380      0.811      8.018      0.390      3.644       
- -  
    LO_SL      0.392      0.244      0.010      0.730      1.365       
- -  
       IC      6.334      0.085      3.669      2.143      7.226      
0.003 
       CC      3.768      0.258      0.009      0.360      5.516      
0.830 
       AC      1.040      1.202      0.001      0.004      0.912      
0.592 
       MC      1.860      0.173      3.377      0.396      6.702      
3.472 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
               LO_SL         IC         CC         AC         MC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
    LO_SL       - -  
       IC      0.056       - -  
       CC      1.104       - -        - -  
       AC      2.692      1.082      0.457       - -  
       MC      0.560      0.032      0.916      0.784       - -  
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
               LO_CL      LO_ID      LO_TL      LO_ES      LO_EM      
LO_SC    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
    LO_CL       - -  
    LO_ID       - -        - -  
    LO_TL      0.011       - -        - -  
    LO_ES     -0.005     -0.002      0.006       - -  
    LO_EM      0.001     -0.005      0.000      0.009       - -  
    LO_SC     -0.006      0.003     -0.010      0.002      0.008       
- -  
    LO_SL      0.003     -0.002      0.000     -0.004     -0.006       
- -  
       IC      0.010     -0.001      0.006     -0.005     -0.011      
0.000 
       CC     -0.007      0.002      0.000     -0.002      0.009     
-0.003 
       AC     -0.004      0.003      0.000      0.000      0.003      
0.002 
       MC      0.005     -0.001     -0.006      0.002     -0.010      
0.006 
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
               LO_SL         IC         CC         AC         MC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
    LO_SL       - -  
       IC      0.001       - -  
       CC      0.004       - -        - -  
       AC     -0.006     -0.003      0.002       - -  
       MC      0.003      0.001     -0.003      0.003       - -  
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
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               LO_CL      LO_ID      LO_TL      LO_ES      LO_EM      
LO_SC    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
    LO_CL       - -  
    LO_ID       - -        - -  
    LO_TL      0.042       - -        - -  
    LO_ES     -0.018     -0.008      0.023       - -  
    LO_EM      0.002     -0.019      0.000      0.032       - -  
    LO_SC     -0.024      0.014     -0.044      0.010      0.031       
- -  
    LO_SL      0.012     -0.009     -0.002     -0.016     -0.022       
- -  
       IC      0.039     -0.004      0.030     -0.023     -0.043     
-0.001 
       CC     -0.031      0.008     -0.002     -0.010      0.039     
-0.014 
       AC     -0.014      0.015     -0.001     -0.001      0.013      
0.010 
       MC      0.020     -0.006     -0.027      0.009     -0.039      
0.026 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
 
               LO_SL         IC         CC         AC         MC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
    LO_SL       - -  
       IC      0.004       - -  
       CC      0.020       - -        - -  
       AC     -0.026     -0.016      0.011       - -  
       MC      0.013      0.003     -0.016      0.016       - -  
 
 Maximum Modification Index is   11.53 for Element (10, 1) of THETA 
DELTA-EPSILON 
 
 SEM LearningOrg OrgCul Effectiveness                                           
 
 Factor Scores Regressions 
 
         ETA  
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN      LO_CL      
LO_ID    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
      EFF      1.340      1.056      0.658      0.327      0.059      
0.027 
 
         ETA  
 
               LO_TL      LO_ES      LO_EM      LO_SC      LO_SL         
IC    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
      EFF      0.054      0.083      0.068      0.064      0.030      
0.330 
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         ETA  
 
                  CC         AC         MC    
            --------   --------   -------- 
      EFF      0.317      0.858      0.709 
 
         KSI  
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN      LO_CL      
LO_ID    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
       LO      0.018      0.014      0.009      0.004      0.284      
0.133 
       OC      0.115      0.091      0.057      0.028      0.048      
0.022 
 
         KSI  
 
               LO_TL      LO_ES      LO_EM      LO_SC      LO_SL         
IC    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
       LO      0.262      0.403      0.331      0.310      0.144      
0.042 
       OC      0.044      0.068      0.056      0.052      0.024      
0.269 
 
         KSI  
 
                  CC         AC         MC    
            --------   --------   -------- 
       LO      0.040      0.108      0.090 
       OC      0.258      0.700      0.578 
 
 SEM LearningOrg OrgCul Effectiveness                                           
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
 
                 EFF    
            -------- 
   EFF_HU      0.354 
   EFF_OP      0.422 
   EFF_RA      0.330 
   EFF_IN      0.261 
 
         LAMBDA-X     
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
    LO_CL      0.483       - -  
    LO_ID      0.417       - -  
    LO_TL      0.429       - -  
    LO_ES      0.458       - -  
    LO_EM      0.495       - -  
    LO_SC      0.431       - -  
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    LO_SL      0.417       - -  
       IC       - -       0.387 
       CC       - -       0.353 
       AC       - -       0.430 
       MC       - -       0.414 
 
         GAMMA        
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
      EFF       - -       0.912 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
                 EFF         LO         OC    
            --------   --------   -------- 
      EFF      1.000 
       LO      0.805      1.000 
       OC      0.912      0.882      1.000 
 
         PSI          
 
                 EFF    
            -------- 
               0.168 
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
      EFF       - -       0.912 
 
 SEM LearningOrg OrgCul Effectiveness                                           
 
 Completely Standardized Solution 
 
         LAMBDA-Y     
 
                 EFF    
            -------- 
   EFF_HU      0.808 
   EFF_OP      0.799 
   EFF_RA      0.711 
   EFF_IN      0.605 
 
         LAMBDA-X     
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
    LO_CL      0.889       - -  
    LO_ID      0.863       - -  
    LO_TL      0.876       - -  
    LO_ES      0.907       - -  
    LO_EM      0.896       - -  
    LO_SC      0.891       - -  
    LO_SL      0.827       - -  
       IC       - -       0.870 
       CC       - -       0.861 
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       AC       - -       0.935 
       MC       - -       0.920 
 
         GAMMA        
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
      EFF       - -       0.912 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
                 EFF         LO         OC    
            --------   --------   -------- 
      EFF      1.000 
       LO      0.805      1.000 
       OC      0.912      0.882      1.000 
 
         PSI          
 
                 EFF    
            -------- 
               0.168 
 
         THETA-EPS    
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN    
            --------   --------   --------   -------- 
   EFF_HU      0.348 
   EFF_OP       - -       0.362 
   EFF_RA       - -        - -       0.494 
   EFF_IN       - -        - -       0.209      0.634 
 
         THETA-DELTA  
 
               LO_CL      LO_ID      LO_TL      LO_ES      LO_EM      
LO_SC    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
    LO_CL      0.210 
    LO_ID      0.049      0.256 
    LO_TL       - -       0.082      0.232 
    LO_ES       - -        - -        - -       0.178 
    LO_EM       - -        - -        - -        - -       0.196 
    LO_SC       - -        - -        - -        - -        - -       
0.205 
    LO_SL       - -        - -        - -        - -        - -       
0.068 
       IC       - -        - -        - -        - -        - -        
- -  
       CC       - -        - -        - -        - -        - -        
- -  
       AC       - -        - -        - -        - -        - -        
- -  
       MC       - -        - -        - -        - -        - -        
- -  
 
         THETA-DELTA  
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               LO_SL         IC         CC         AC         MC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
    LO_SL      0.316 
       IC       - -       0.243 
       CC       - -       0.082      0.259 
       AC       - -        - -        - -       0.126 
       MC       - -        - -        - -        - -       0.153 
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
      EFF       - -       0.912 
 
                           Time used:    0.125 Seconds 
 
 
                                DATE:  6/23/2013 
                                  TIME:  4:22 
 
 
                                L I S R E L  8.52 
 
                                       BY 
 
                         Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
 
 
 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-
2002  
          Use of this program is subject to the terms specified in 
the 
                        Universal Copyright Convention. 
                          Website: www.ssicentral.com 
 
 The following lines were read from file C:\Documents and 
Settings\Administrator\Desktop\123(2-3)\SEM TAI\sem3.LS8: 
 
 SEM LearningOrg OrgCul Effectiveness 
   
 Raw Data from File sem1.psf 
   
 Sample Size: 217 
   
 Latent Variables: EFF LO OC 
   
 Relationships: 
 EFF_HU EFF_OP EFF_RA EFF_IN = EFF 
   
 Let the Variance of EFF = 1 
   



327 

 Let the Error Covariance of EFF_RA and EFF_IN Correlate 
   
 IC CC AC MC = OC 
   
 Let the Variance of OC = 1 
 Let the Error Covariance of IC and CC Correlate 
   
 LO_CL LO_ID LO_TL LO_ES LO_EM LO_SC LO_SL = LO 
   
 Let the Variance of LO = 1 
 Let the Error Covariance of LO_TL and LO_ID Correlate 
 Let the Error Covariance of LO_SL and LO_SC Correlate 
 Let the Error Covariance of LO_CL and LO_ID Correlate 
   
 EFF = LO 
   
 Options: ND=3 SC FS MI ME=ML 
   
 Path Diagram 
   
 End of Problem 
 
 Sample Size =   217 
 
 SEM LearningOrg OrgCul Effectiveness                                           
 
         Covariance Matrix        
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN      LO_CL      
LO_ID    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
   EFF_HU      0.193 
   EFF_OP      0.144      0.279 
   EFF_RA      0.120      0.149      0.215 
   EFF_IN      0.094      0.102      0.128      0.186 
    LO_CL      0.147      0.164      0.102      0.079      0.295 
    LO_ID      0.130      0.136      0.106      0.082      0.216      
0.234 
    LO_TL      0.135      0.136      0.101      0.084      0.214      
0.200 
    LO_ES      0.130      0.158      0.096      0.085      0.217      
0.190 
    LO_EM      0.133      0.176      0.115      0.092      0.238      
0.202 
    LO_SC      0.129      0.148      0.104      0.086      0.204      
0.178 
    LO_SL      0.138      0.154      0.123      0.105      0.202      
0.171 
       IC      0.136      0.144      0.116      0.105      0.173      
0.149 
       CC      0.114      0.134      0.110      0.103      0.148      
0.134 
       AC      0.132      0.172      0.123      0.105      0.183      
0.164 
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       MC      0.138      0.159      0.118      0.096      0.180      
0.153 
 
         Covariance Matrix        
 
               LO_TL      LO_ES      LO_EM      LO_SC      LO_SL         
IC    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
    LO_TL      0.240 
    LO_ES      0.200      0.255 
    LO_EM      0.211      0.232      0.305 
    LO_SC      0.176      0.198      0.218      0.233 
    LO_SL      0.175      0.188      0.203      0.196      0.254 
       IC      0.154      0.148      0.158      0.151      0.153      
0.198 
       CC      0.136      0.137      0.155      0.136      0.141      
0.152 
       AC      0.164      0.170      0.185      0.169      0.163      
0.165 
       MC      0.151      0.164      0.169      0.165      0.164      
0.160 
 
         Covariance Matrix        
 
                  CC         AC         MC    
            --------   --------   -------- 
       CC      0.168 
       AC      0.152      0.211 
       MC      0.144      0.179      0.202 
  
 
 
 SEM LearningOrg OrgCul Effectiveness                                           
 
 Number of Iterations = 29 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 
         Measurement Equations 
 
  
   EFF_HU = 0.201*EFF, Errorvar.= 0.0631  , R� = 0.672 
           (0.0196)              (0.00889)             
            10.220                7.103                
  
   EFF_OP = 0.235*EFF, Errorvar.= 0.102  , R� = 0.634 
           (0.0233)              (0.0134)             
            10.067                7.615               
  
   EFF_RA = 0.182*EFF, Errorvar.= 0.108  , R� = 0.498 
           (0.0199)              (0.0122)             
            9.149                 8.810               
  
   EFF_IN = 0.140*EFF, Errorvar.= 0.124  , R� = 0.336 
           (0.0183)              (0.0130)             
            7.620                 9.534               
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    LO_CL = 0.481*LO, Errorvar.= 0.0632  , R� = 0.786 
           (0.0291)             (0.00717)             
            16.564               8.819                
  
    LO_ID = 0.416*LO, Errorvar.= 0.0597  , R� = 0.744 
           (0.0263)             (0.00656)             
            15.807               9.108                
  
    LO_TL = 0.428*LO, Errorvar.= 0.0569  , R� = 0.763 
           (0.0265)             (0.00631)             
            16.164               9.014                
  
    LO_ES = 0.455*LO, Errorvar.= 0.0481  , R� = 0.811 
           (0.0267)             (0.00560)             
            17.027               8.583                
  
    LO_EM = 0.492*LO, Errorvar.= 0.0628  , R� = 0.794 
           (0.0294)             (0.00716)             
            16.713               8.775                
  
    LO_SC = 0.430*LO, Errorvar.= 0.0479  , R� = 0.794 
           (0.0258)             (0.00551)             
            16.715               8.695                
  
    LO_SL = 0.420*LO, Errorvar.= 0.0778  , R� = 0.694 
           (0.0280)             (0.00833)             
            14.959               9.333                
  
       IC = 0.385*OC, Errorvar.= 0.0496  , R� = 0.750 
           (0.0243)             (0.00570)             
            15.870               8.704                
  
       CC = 0.352*OC, Errorvar.= 0.0445  , R� = 0.736 
           (0.0225)             (0.00505)             
            15.626               8.809                
  
       AC = 0.431*OC, Errorvar.= 0.0254  , R� = 0.880 
           (0.0237)             (0.00393)             
            18.210               6.461                
  
       MC = 0.413*OC, Errorvar.= 0.0313  , R� = 0.845 
           (0.0235)             (0.00420)             
            17.577               7.445                
  
 
 Error Covariance for EFF_IN and EFF_RA = 0.0460 
                                        (0.00983) 
                                           4.681 
 
 Error Covariance for LO_ID and LO_CL = 0.0131 
                                      (0.00465) 
                                         2.812 
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 Error Covariance for LO_TL and LO_ID = 0.0198 
                                      (0.00473) 
                                         4.191 
 
 Error Covariance for LO_SL and LO_SC = 0.0155 
                                      (0.00508) 
                                         3.042 
 
 Error Covariance for CC and IC = 0.0161 
                                (0.00417) 
                                   3.860 
 
         Structural Equations 
 
  
      EFF = 1.486*LO, Errorvar.= 1.000, R� = 0.688 
           (0.178)                                 
            8.374                                  
  
 
         Correlation Matrix of Independent Variables  
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
       LO      1.000 
  
       OC      0.900      1.000 
             (0.017) 
              53.104 
  
 
         Covariance Matrix of Latent Variables    
 
                 EFF         LO         OC    
            --------   --------   -------- 
      EFF      3.210 
       LO      1.486      1.000 
       OC      1.338      0.900      1.000 
 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                             Degrees of Freedom = 83 
               Minimum Fit Function Chi-Square = 231.634 (P = 0.00) 
       Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 230.975 (P = 
0.00) 
                Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 147.975 
           90 Percent Confidence Interval for NCP = (106.466 ; 
197.138) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 1.072 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.685 
             90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.493 ; 0.913) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0909 
           90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0771 ; 
0.105) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.000 



331 

  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 1.412 
            90 Percent Confidence Interval for ECVI = (1.220 ; 1.640) 
                         ECVI for Saturated Model = 1.111 
                       ECVI for Independence Model = 46.077 
  
     Chi-Square for Independence Model with 105 Degrees of Freedom = 
9922.655 
                           Independence AIC = 9952.655 
                               Model AIC = 304.975 
                             Saturated AIC = 240.000 
                          Independence CAIC = 10018.354 
                               Model CAIC = 467.031 
                             Saturated CAIC = 765.588 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.977 
                       Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.981 
                    Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.772 
                       Comparative Fit Index (CFI) = 0.985 
                       Incremental Fit Index (IFI) = 0.985 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.970 
  
                            Critical N (CN) = 109.059 
  
  
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0118 
                            Standardized RMR = 0.0553 
                       Goodness of Fit Index (GFI) = 0.875 
                  Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.820 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.605 
 
 SEM LearningOrg OrgCul Effectiveness                                           
 
 Modification Indices and Expected Change 
 
 No Non-Zero Modification Indices for LAMBDA-Y     
 
        The Modification Indices Suggest to Add the 
  Path to  from      Decrease in Chi-Square    New Estimate 
 LO_EM     OC                  9.4                -0.17 
 
         Modification Indices for LAMBDA-X        
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
    LO_CL       - -       0.214 
    LO_ID       - -       0.753 
    LO_TL       - -       1.175 
    LO_ES       - -       7.299 
    LO_EM       - -       9.440 
    LO_SC       - -       0.442 
    LO_SL       - -       1.360 
       IC      0.184       - -  
       CC      0.013       - -  
       AC      0.052       - -  
       MC      0.102       - -  
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         Expected Change for LAMBDA-X     
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
    LO_CL       - -      -0.024 
    LO_ID       - -       0.039 
    LO_TL       - -      -0.050 
    LO_ES       - -      -0.131 
    LO_EM       - -      -0.168 
    LO_SC       - -       0.030 
    LO_SL       - -       0.063 
       IC      0.019       - -  
       CC      0.005       - -  
       AC     -0.011       - -  
       MC     -0.015       - -  
 
         Standardized Expected Change for LAMBDA-X        
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
    LO_CL       - -      -0.024 
    LO_ID       - -       0.039 
    LO_TL       - -      -0.050 
    LO_ES       - -      -0.131 
    LO_EM       - -      -0.168 
    LO_SC       - -       0.030 
    LO_SL       - -       0.063 
       IC      0.019       - -  
       CC      0.005       - -  
       AC     -0.011       - -  
       MC     -0.015       - -  
 
         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-X     
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
    LO_CL       - -      -0.044 
    LO_ID       - -       0.081 
    LO_TL       - -      -0.102 
    LO_ES       - -      -0.260 
    LO_EM       - -      -0.304 
    LO_SC       - -       0.061 
    LO_SL       - -       0.125 
       IC      0.042       - -  
       CC      0.012       - -  
       AC     -0.025       - -  
       MC     -0.034       - -  
 
 No Non-Zero Modification Indices for BETA         
 
        The Modification Indices Suggest to Add the 
  Path to  from      Decrease in Chi-Square    New Estimate 
 EFF       OC                 57.0                 1.94 
 
         Modification Indices for GAMMA           
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
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      EFF       - -      56.991 
 
         Expected Change for GAMMA        
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
      EFF       - -       1.936 
 
         Standardized Expected Change for GAMMA           
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
      EFF       - -       1.081 
 
 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
 
 No Non-Zero Modification Indices for PSI          
 
 The Modification Indices Suggest to Add an Error Covariance 
  Between    and     Decrease in Chi-Square    New Estimate 
 LO_ES     EFF_RA              8.0                -0.01 
 LO_EM     EFF_HU             11.9                -0.02 
 IC        EFF_HU             10.7                 0.01 
 AC        EFF_OP             12.6                 0.02 
 MC        LO_EM               8.2                -0.01 
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN    
            --------   --------   --------   -------- 
   EFF_HU       - -  
   EFF_OP      6.652       - -  
   EFF_RA      0.112      6.153       - -  
   EFF_IN      0.448      2.010       - -        - -  
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN    
            --------   --------   --------   -------- 
   EFF_HU       - -  
   EFF_OP     -0.028       - -  
   EFF_RA      0.002      0.022       - -  
   EFF_IN      0.005     -0.012       - -        - -  
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN    
            --------   --------   --------   -------- 
   EFF_HU       - -  
   EFF_OP     -0.121       - -  
   EFF_RA      0.012      0.088       - -  
   EFF_IN      0.025     -0.053       - -        - -  
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN    
            --------   --------   --------   -------- 
    LO_CL      1.294      0.009      3.775      4.055 
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    LO_ID      0.203      1.939      2.295      0.058 
    LO_TL      2.901      5.197      0.905      0.000 
    LO_ES      1.712      0.522      8.014      0.114 
    LO_EM     11.889      3.026      0.003      0.757 
    LO_SC      0.123      0.333      0.458      0.128 
    LO_SL      0.953      0.165      2.226      2.572 
       IC     10.729      2.579      0.028      0.728 
       CC      1.127      0.001      0.527      6.742 
       AC      5.814     12.577      0.396      0.246 
       MC      5.975      0.168      0.620      1.293 
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN    
            --------   --------   --------   -------- 
    LO_CL      0.006     -0.001     -0.011     -0.012 
    LO_ID      0.002     -0.008      0.007     -0.001 
    LO_TL      0.008     -0.013     -0.005      0.000 
    LO_ES     -0.006      0.004     -0.015      0.002 
    LO_EM     -0.019      0.012      0.000     -0.005 
    LO_SC     -0.002     -0.003     -0.003     -0.002 
    LO_SL      0.005     -0.003      0.009      0.010 
       IC      0.014     -0.009     -0.001      0.004 
       CC     -0.004      0.000      0.003      0.012 
       AC     -0.009      0.017      0.003      0.002 
       MC      0.010      0.002      0.003     -0.005 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN    
            --------   --------   --------   -------- 
    LO_CL      0.025     -0.002     -0.043     -0.049 
    LO_ID      0.010     -0.031      0.033     -0.006 
    LO_TL      0.037     -0.051     -0.021      0.000 
    LO_ES     -0.028      0.016     -0.062      0.008 
    LO_EM     -0.078      0.040     -0.001     -0.022 
    LO_SC     -0.007     -0.013     -0.014     -0.009 
    LO_SL      0.024     -0.010      0.038      0.045 
       IC      0.072     -0.037     -0.004      0.021 
       CC     -0.024     -0.001      0.017      0.066 
       AC     -0.047      0.071      0.012      0.011 
       MC      0.051      0.009      0.017     -0.027 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
               LO_CL      LO_ID      LO_TL      LO_ES      LO_EM      
LO_SC    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
    LO_CL       - -  
    LO_ID       - -        - -  
    LO_TL      6.340       - -        - -  
    LO_ES      0.134      0.127      3.646       - -  
    LO_EM      0.461      0.991      0.265      7.125       - -  
    LO_SC      1.557      0.764      6.443      1.184      5.104       
- -  
    LO_SL      0.167      0.404      0.083      0.900      1.537       
- -  
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       IC      5.102      0.124      2.971      2.629      7.872      
0.077 
       CC      4.337      0.234      0.042      0.499      4.745      
1.129 
       AC      2.117      1.182      0.061      0.219      0.480      
0.096 
       MC      0.912      0.257      4.211      0.028      8.202      
1.998 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
               LO_SL         IC         CC         AC         MC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
    LO_SL       - -  
       IC      0.125       - -  
       CC      1.435       - -        - -  
       AC      1.684      0.878      0.465       - -  
       MC      1.277      0.352      0.661      0.316       - -  
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
               LO_CL      LO_ID      LO_TL      LO_ES      LO_EM      
LO_SC    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
    LO_CL       - -  
    LO_ID       - -        - -  
    LO_TL      0.013       - -        - -  
    LO_ES     -0.002     -0.001      0.008       - -  
    LO_EM      0.003     -0.004      0.002      0.013       - -  
    LO_SC     -0.005      0.003     -0.009      0.004      0.010       
- -  
    LO_SL      0.002     -0.003     -0.001     -0.004     -0.007       
- -  
       IC      0.009     -0.001      0.006     -0.006     -0.011     
-0.001 
       CC     -0.008      0.002     -0.001     -0.002      0.008     
-0.003 
       AC     -0.005      0.003     -0.001     -0.002      0.003      
0.001 
       MC      0.003     -0.002     -0.007      0.001     -0.011      
0.004 
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
               LO_SL         IC         CC         AC         MC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
    LO_SL       - -  
       IC      0.001       - -  
       CC      0.005       - -        - -  
       AC     -0.005     -0.003      0.002       - -  
       MC      0.004      0.002     -0.003      0.003       - -  
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
 
               LO_CL      LO_ID      LO_TL      LO_ES      LO_EM      
LO_SC    
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            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
    LO_CL       - -  
    LO_ID       - -        - -  
    LO_TL      0.047       - -        - -  
    LO_ES     -0.006     -0.006      0.031       - -  
    LO_EM      0.011     -0.016      0.009      0.046       - -  
    LO_SC     -0.020      0.013     -0.039      0.017      0.037       
- -  
    LO_SL      0.007     -0.011     -0.005     -0.017     -0.024       
- -  
       IC      0.036     -0.005      0.027     -0.026     -0.046     
-0.004 
       CC     -0.034      0.008     -0.003     -0.011      0.036     
-0.017 
       AC     -0.020      0.015     -0.003     -0.007      0.010      
0.004 
       MC      0.014     -0.007     -0.030      0.003     -0.044      
0.020 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
 
               LO_SL         IC         CC         AC         MC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
    LO_SL       - -  
       IC      0.006       - -  
       CC      0.022       - -        - -  
       AC     -0.021     -0.016      0.012       - -  
       MC      0.019      0.010     -0.014      0.012       - -  
 
 Maximum Modification Index is   56.99 for Element ( 1, 2) of GAMMA 
 
 SEM LearningOrg OrgCul Effectiveness                                           
 
 Factor Scores Regressions 
 
         ETA  
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN      LO_CL      
LO_ID    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
      EFF      1.301      0.942      0.590      0.243      0.156      
0.075 
 
         ETA  
 
               LO_TL      LO_ES      LO_EM      LO_SC      LO_SL         
IC    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
      EFF      0.143      0.213      0.176      0.174      0.087      
0.028 
 
         ETA  
 
                  CC         AC         MC    
            --------   --------   -------- 
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      EFF      0.028      0.081      0.063 
 
         KSI  
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN      LO_CL      
LO_ID    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
       LO      0.072      0.052      0.032      0.013      0.265      
0.128 
       OC      0.015      0.011      0.007      0.003      0.056      
0.027 
 
         KSI  
 
               LO_TL      LO_ES      LO_EM      LO_SC      LO_SL         
IC    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
       LO      0.243      0.362      0.300      0.296      0.148      
0.048 
       OC      0.051      0.077      0.063      0.063      0.031      
0.274 
 
         KSI  
 
                  CC         AC         MC    
            --------   --------   -------- 
       LO      0.047      0.137      0.107 
       OC      0.269      0.789      0.614 
 
 SEM LearningOrg OrgCul Effectiveness                                           
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
 
                 EFF    
            -------- 
   EFF_HU      0.360 
   EFF_OP      0.421 
   EFF_RA      0.327 
   EFF_IN      0.250 
 
         LAMBDA-X     
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
    LO_CL      0.481       - -  
    LO_ID      0.416       - -  
    LO_TL      0.428       - -  
    LO_ES      0.455       - -  
    LO_EM      0.492       - -  
    LO_SC      0.430       - -  
    LO_SL      0.420       - -  
       IC       - -       0.385 
       CC       - -       0.352 
       AC       - -       0.431 
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       MC       - -       0.413 
 
         GAMMA        
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
      EFF      0.830       - -  
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
                 EFF         LO         OC    
            --------   --------   -------- 
      EFF      1.000 
       LO      0.830      1.000 
       OC      0.747      0.900      1.000 
 
         PSI          
 
                 EFF    
            -------- 
               0.312 
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
      EFF      0.830       - -  
 
 SEM LearningOrg OrgCul Effectiveness                                           
 
 Completely Standardized Solution 
 
         LAMBDA-Y     
 
                 EFF    
            -------- 
   EFF_HU      0.820 
   EFF_OP      0.797 
   EFF_RA      0.706 
   EFF_IN      0.579 
 
         LAMBDA-X     
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
    LO_CL      0.886       - -  
    LO_ID      0.862       - -  
    LO_TL      0.873       - -  
    LO_ES      0.901       - -  
    LO_EM      0.891       - -  
    LO_SC      0.891       - -  
    LO_SL      0.833       - -  
       IC       - -       0.866 
       CC       - -       0.858 
       AC       - -       0.938 
       MC       - -       0.919 
 
         GAMMA        
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                  LO         OC    
            --------   -------- 
      EFF      0.830       - -  
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
                 EFF         LO         OC    
            --------   --------   -------- 
      EFF      1.000 
       LO      0.830      1.000 
       OC      0.747      0.900      1.000 
 
         PSI          
 
                 EFF    
            -------- 
               0.312 
 
         THETA-EPS    
 
              EFF_HU     EFF_OP     EFF_RA     EFF_IN    
            --------   --------   --------   -------- 
   EFF_HU      0.328 
   EFF_OP       - -       0.366 
   EFF_RA       - -        - -       0.502 
   EFF_IN       - -        - -       0.230      0.664 
 
         THETA-DELTA  
 
               LO_CL      LO_ID      LO_TL      LO_ES      LO_EM      
LO_SC    
            --------   --------   --------   --------   --------   --
------ 
    LO_CL      0.214 
    LO_ID      0.050      0.256 
    LO_TL       - -       0.084      0.237 
    LO_ES       - -        - -        - -       0.189 
    LO_EM       - -        - -        - -        - -       0.206 
    LO_SC       - -        - -        - -        - -        - -       
0.206 
    LO_SL       - -        - -        - -        - -        - -       
0.064 
       IC       - -        - -        - -        - -        - -        
- -  
       CC       - -        - -        - -        - -        - -        
- -  
       AC       - -        - -        - -        - -        - -        
- -  
       MC       - -        - -        - -        - -        - -        
- -  
 
         THETA-DELTA  
 
               LO_SL         IC         CC         AC         MC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
    LO_SL      0.306 
       IC       - -       0.250 
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       CC       - -       0.088      0.264 
       AC       - -        - -        - -       0.120 
       MC       - -        - -        - -        - -       0.155 
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
                  LO         OC    
            --------   -------- 
      EFF      0.830       - -  
                         Time used:    0.125 Seconds 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



341 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
รายช่ือศาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



342 

รหัส
แบบสอบถาม ศาลสูงและศาลช้ันต้นส่วนกลาง 

1 ศาลฎีกา  

2 ศาลอุทธรณ์  

3 ศาลอุทธรณ์ภาค  1  

4 ศาลอุทธรณ์ภาค  2  

5 ศาลอุทธรณ์ภาค  3  

6 ศาลอุทธรณ์ภาค  4  

7 ศาลอุทธรณ์ภาค  5  

8 ศาลอุทธรณ์ภาค  6  

9 ศาลอุทธรณ์ภาค  7  

10 ศาลอุทธรณ์ภาค  8  

11 ศาลอุทธรณ์ภาค  9  

12 ศาลแพง่  

13 ศาลอาญา  

14 ศาลแพง่กรุงเทพใต ้  

15 ศาลอาญากรุงเทพใต ้  

16 ศาลแพง่ธนบุรี  

17 ศาลอาญาธนบุรี  

18 ศาลแรงงานกลาง  

19 ศาลแรงงานภาค  1  

20 ศาลแรงงานภาค  2  

21 ศาลแรงงานภาค  3  

22 ศาลแรงงานภาค  4  

23 ศาลแรงงานภาค  5  

24 ศาลแรงงานภาค  6  

25 ศาลแรงงานภาค  7  

26 ศาลแรงงานภาค  8  



343 

27 ศาลแรงงานภาค  9  

28 ศาลภาษีอากรกลาง  

29 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  

30 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา ฯ  

31 ศาลลม้ละลายกลาง  

รหัส
แบบสอบถาม สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 1 

32 ศาลแขวงพระนครเหนือ  

33 ศาลแขวงพระนครใต ้  

34 ศาลแขวงธนบุรี  

35 ศาลจงัหวดัพระโขนง  

36 ศาลแขวงดุสิต  

37 ศาลจงัหวดัตล่ิงชนั  

38 ศาลแขวงปทุมวนั  

39 ศาลจงัหวดัมีนบุรี  

40 ศาลจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

41 ศาลแขวงพระนครศรีอยธุยา  

42 ศาลจงัหวดัลพบุรี  

43 ศาลแขวงลพบุรี  

44 ศาลจงัหวดัชยับาดาล  

45 ศาลจงัหวดัชยันาท  

46 ศาลจงัหวดัสิงห์บุรี  

47 ศาลจงัหวดัอ่างทอง  

48 ศาลจงัหวดัสระบุรี  

49 ศาลจงัหวดัปทุมธานี  

50 ศาลจงัหวดัธญับุรี  

51 ศาลจงัหวดันนทบุรี  

52 ศาลแขวงนนทบุรี  



344 

53 ศาลจงัหวดัสมุทรปราการ  

54 ศาลแขวงสมุทรปราการ  

55 ศาลเยาวชน ฯ พระนครศรีอยธุยา  

56 ศาลเยาวชน ฯ ลพบุรี  

57 ศาลเยาวชน ฯ ชยันาท  

58 ศาลเยาวชน ฯ สิงห์บุรี  

59 ศาลเยาวชน ฯ อ่างทอง  

60 ศาลเยาวชน ฯ สระบุรี  

61 ศาลเยาวชน ฯ ปทุมธานี  

62 ศาลเยาวชน ฯ นนทบุรี  

63 ศาลเยาวชน ฯ สมุทรปราการ  

รหัส
แบบสอบถาม                สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค  2 

64 ศาลจงัหวดัชลบุรี  

65 ศาลแขวงชลบุรี  

66 ศาลจงัหวดัพทัยา  

67 ศาลจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

68 ศาลจงัหวดันครนายก  

69 ศาลจงัหวดัปราจีนบุรี  

70 ศาลจงัหวดักบินทร์บุรี  

71 ศาลจงัหวดัสระแกว้  

72 ศาลจงัหวดัระยอง  

73 ศาลจงัหวดัตราด  

74 ศาลจงัหวดัจนัทบุรี  

75 ศาลเยาวชน ฯ ชลบุรี  

76 ศาลเยาวชน ฯ ฉะเชิงเทรา  

77 ศาลเยาวชน ฯ นครนายก  

78 ศาลเยาวชน ฯ ปราจีนบุรี  
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79 ศาลเยาวชน ฯ  ระยอง  

80 ศาลเยาวชน ฯ จนัทบุรี  

81 ศาลเยาวชน ฯ ตราด  

82 ศาลเยาวชน ฯ สระแกว้  

รหัส
แบบสอบถาม 

                
                    สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค  3 

83 ศาลจงัหวดันครราชสีมา  

84 ศาลแขวงนครราชสีมา  

85 ศาลจงัหวดับวัใหญ่  

86 ศาลจงัหวดัสีค้ิว  

87 ศาลจงัหวดัชยัภูมิ  

88 ศาลจงัหวดัภูเขียว  

89 ศาลจงัหวดับุรีรัมย ์  

90 ศาลจงัหวดันางรอง  

91 ศาลจงัหวดัสุรินทร์  

92 ศาลแขวงสุรินทร์  

93 ศาลจงัหวดัรัตนบุรี  

94 ศาลจงัหวดัศรีสะเกษ  

95 ศาลจงัหวดักนัทรลกัษ ์  

96 ศาลจงัหวดัอุบลราชธานี  

97 ศาลแขวงอุบลราชธานี  

98 ศาลจงัหวดัอาํนาจเจริญ  

99 ศาลจงัหวดัเดชอุดม  

100 ศาลจงัหวดัยโสธร  

101 ศาลเยาวชน ฯ  นครราชสีมา  

102 ศาลเยาวชน ฯ บุรีรัมย ์  

103 ศาลเยาวชน ฯ ชยัภูมิ  

104 ศาลเยาวชน ฯ สุรินทร์  



346 

105 ศาลเยาวชน ฯ ศรีสะเกษ  

106 ศาลเยาวชน ฯ  อุบลราชธานี  

107 ศาลเยาวชน ฯ อาํนาจเจริญ  

108 ศาลเยาวชน ฯ ยโสธร  

รหัส
แบบสอบถาม สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 4 

109 ศาลจงัหวดัขอนแก่น  

110 ศาลแขวงขอนแก่น  

111 ศาลจงัหวดัพล  

112 ศาลจงัหวดัอุดรธานี  

113 ศาลแขวงอุดรธานี  

114 ศาลจงัหวดัหนองบวัลาํภู  

115 ศาลจงัหวดัหนองคาย  

116 ศาลจงัหวดับึงกาฬ  

117 ศาลจงัหวดัเลย  

118 ศาลจงัหวดัสกลนคร  

119 ศาลจงัหวดัสวา่งแดนดิน  

120 ศาลจงัหวดันครพนม  

121 ศาลจงัหวดัมุกดาหาร  

122 ศาลจงัหวดัมหาสารคาม  

123 ศาลจงัหวดัร้อยเอด็  

124 ศาลจงัหวดักาฬสินธ์ุ  

125 ศาลเยาวชน ฯ  ขอนแก่น  

126 ศาลเยาวชน ฯ อุดรธานี  

127 ศาลเยาวชน ฯ หนองบวัลาํภู  

128 ศาลเยาวชน ฯ หนองคาย  

129 ศาลเยาวชน ฯ เลย  

130 ศาลเยาวชน ฯ สกลนคร  
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131 ศาลเยาวชน ฯ นครพนม  

132 ศาลเยาวชน ฯ มุกดาหาร  

133 ศาลเยาวชน ฯ มหาสารคาม  

134 ศาลเยาวชน ฯ ร้อยเอด็  

135 ศาลเยาวชน ฯ กาฬสินธ์ุ  

136 ศาลเยาวชน ฯ บึงกาฬ  

รหัส
แบบสอบถาม สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค  5 

137 ศาลจงัหวดัเชียงใหม่  

138 ศาลแขวงเชียงใหม่  

139 ศาลจงัหวดัฝาง  

140 ศาลจงัหวดัลาํปาง  

141 ศาลแขวงลาํปาง  

142 ศาลจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

143 ศาลจงัหวดัแม่สะเรียง  

144 ศาลจงัหวดัเชียงราย  

145 ศาลจงัหวดัเทิง  

146 ศาลจงัหวดัน่าน  

147 ศาลจงัหวดัลาํพนู  

148 ศาลจงัหวดัแพร่  

149 ศาลจงัหวดัพะเยา  

150 ศาลเยาวชน ฯ  เชียงใหม่  

151 ศาลเยาวชน ฯ ลาํปาง  

152 ศาลเยาวชน ฯ แม่ฮ่องสอน  

153 ศาลเยาวชน ฯ เชียงราย  

154 ศาลเยาวชน ฯ น่าน  

155 ศาลเยาวชน ฯ ลาํพนู  

156 ศาลเยาวชน ฯ แพร่  
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157 ศาลเยาวชน ฯ พะเยา  

รหัส
แบบสอบถาม สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค  6 

158 ศาลจงัหวดัพษิณุโลก  

159 ศาลแขวงพิษณุโลก  

160 ศาลจงัหวดัสุโขทยั  

161 ศาลจงัหวดัสวรรคโลก  

162 ศาลจงัหวดัอุตรดิตถ ์  

163 ศาลจงัหวดัตาก  

164 ศาลจงัหวดัแม่สอด  

165 ศาลจงัหวดักาํแพงเพชร  

166 ศาลจงัหวดัพิจิตร  

167 ศาลจงัหวดัเพชรบูรณ์  

168 ศาลจงัหวดัหล่มสกั  

169 ศาลจงัหวดันครสวรรค ์  

170 ศาลแขวงนครสวรรค ์  

171 ศาลจงัหวดัอุทยัธานี  

172 ศาลเยาวชน ฯ พิษณุโลก  

173 ศาลเยาวชน ฯ สุโขทยั  

174 ศาลเยาวชน ฯ อุตรดิตถ ์  

175 ศาลเยาวชน ฯ กาํแพงเพชร  

176 ศาลเยาวชน ฯ พิจิตร  

177 ศาลเยาวชน ฯ เพชรบูรณ์  

178 ศาลเยาวชน ฯ  นครสวรรค ์  

179 ศาลเยาวชน ฯ อุทยัธานี  

180 ศาลเยาวชน ฯ ตาก  
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รหัส
แบบสอบถาม สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค  7 

181 ศาลจงัหวดันครปฐม  

182 ศาลแขวงนครปฐม  

183 ศาลจงัหวดัราชบุรี  

184 ศาลแขวงราชบุรี  

185 ศาลจงัหวดัสุพรรณบุรี  

186 ศาลแขวงสุพรรณบุรี  

187 ศาลจงัหวดักาญจนบุรี  

188 ศาลจงัหวดัทองผาภูมิ  

189 ศาลจงัหวดัเพชรบุรี  

190 ศาลจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

191 ศาลจงัหวดัสมุทรสาคร  

192 ศาลจงัหวดัสมุทรสงคราม  

193 ศาลเยาวชน ฯ นครปฐม  

194 ศาลเยาวชน ฯ  ราชบุรี  

195 ศาลเยาวชน ฯ สุพรรณบุรี  

196 ศาลเยาวชน ฯ กาญจนบุรี  

197 ศาลเยาวชน ฯ เพชรบุรี  

198 ศาลเยาวชน ฯ ประจวบคีรีขนัธ์  

199 ศาลเยาวชน ฯ สมุทรสาคร  

200 ศาลเยาวชน ฯ สมุทรสงคราม  

รหัส
แบบสอบถาม สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค  8 

201 ศาลจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

202 ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี  

203 ศาลจงัหวดัเกาะสมุย  

204 ศาลจงัหวดัไชยา  
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205 ศาลจงัหวดันครศรีธรรมราช  

206 ศาลแขวงนครศรีธรรมราช  

207 ศาลจงัหวดัปากพนงั  

208 ศาลจงัหวดัทุ่งสง  

209 ศาลจงัหวดัชุมพร  

210 ศาลจงัหวดัหลงัสวน  

211 ศาลจงัหวดัระนอง  

212 ศาลจงัหวดักระบ่ี  

213 ศาลจงัหวดัพงังา  

214 ศาลจงัหวดัตะกัว่ป่า  

215 ศาลจงัหวดัภูเกต็  

216 ศาลเยาวชน ฯ  สุราษฎร์ธานี  

217 ศาลเยาวชน ฯ นครศรีธรรมราช  

218 ศาลเยาวชน ฯ ชุมพร  

219 ศาลเยาวชน ฯ ระนอง  

220 ศาลเยาวชน ฯ กระบ่ี  

221 ศาลเยาวชน ฯ พงังา  

222 ศาลเยาวชน ฯ ภูเกต็  

รหัส
แบบสอบถาม สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค  9 

223 ศาลจงัหวดัสงขลา  

224 ศาลแขวงสงขลา  

225 ศาลจงัหวดันาทว ี  

226 ศาลจงัหวดัตรัง  

227 ศาลจงัหวดัพทัลุง  

228 ศาลจงัหวดัสตูล  

229 ศาลจงัหวดัปัตตานี  

230 ศาลจงัหวดัยะลา  
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231 ศาลจงัหวดัเบตง  

232 ศาลจงัหวดันคราธิวาส  

233 ศาลเยาวชน ฯ  สงขลา  

234 ศาลเยาวชน ฯ ตรัง  

235 ศาลเยาวชน ฯ พทัลุง  

236 ศาลเยาวชน ฯ สตูล  

237 ศาลเยาวชน ฯ ปัตตานี  

238 ศาลเยาวชน ฯ ยะลา  

239 ศาลเยาวชน ฯ นราธิวาส  
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