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วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การ
จัดการความรู้อยู่ในระดับมาก 2) บรรยากาศองค์การอยู่ในระดับมาก และ 3) การบริหารอยู่ในระดับ
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Abstract
This purposes of this research were to study 1) the Factors affected learning  

organization of Mahasarakham University 2) the Learning organization of Mahasarakham 
University 3) the relationship between factors Affected and Learning Organization of  
Mahasarakham University and 4) the Prediction from equation regression of learning  
organization of Mahasarakham University. The sample in this research consisted of 347 
academic staff and academic supporting staff at Mahasarakham University. The stratified 
random sampling technique by Stratified Random Sampling. The research instrument  
used for collecting data was a rating scale questionnaire, discrimination ranging from 0.32  
to 0.78 and reliability of 0.94 The statistics used included percentage, mean, standard  
deviation, Pearson product moment correlation and stepwise multiple regression  
analysis. 

The results of the research were as follows: 1. The Factors affected learning  
organization of Mahasarakham University consisted a) the knowledge management of  
Mahasarakham at high level. b) the organizational climate of Mahasarakham at high level. 
And c) the management of Mahasarakham at moderate level. 2. The learning organization  
of Mahasarakham University at high level. 3. The variable factors were associated with  
learning organization of Mahasarakham University were statistically significant at the .01  
4. The prediction Factors Affecting the Learning Organization of Mahasarakham University 
was shown in the following regression equation ;

Row Score regression equation

Ý = .781 + .608 X
1
 + .191 X

2

Standard Score regression equation

ŹY = .623 Z
1
 + .218 Z

2
 

Keywords: Knowledge management, Organizational climate, Management, Learning  
organization

บทนำา
แผนการศกึษาแห่งชาตริะยะ 15 ปี (พ.ศ. 

2545 – 2559) ได้เน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาโลก
ยุคใหม่ที่มิใช่เน้นแต่การพัฒนาคน แต่ต้องพัฒนา
องคค์วามรู ้เสรมินวัตกรรมทีเ่ปน็การเพ่ิมขีดความ
สามารถของประเทศ สถาบันต้องมีบทบาทชี้นำา

สงัคม เปน็สถาบนัภมูปิญัญาของสงัคม (สำานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2550: ออนไลน์) 
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมีพันธกิจด้านการผลิต
บณัฑติการวิจยั การใหบ้รกิารทางวิชาการแกส่งัคม 
และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้น 
การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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เพื่อให้สามารถก้าวทันต่อการขยายตัวขององค์
ความรู้ที่เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการอย่างไม่หยุด
ยัง้องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้(Learning Organization)  
Senge (1990: 53-64) กล่าวถึงความสำาคัญ
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากร
ท่ีมีคุณค่าของหน่วยงาน จะต้องเน้นการพัฒนา
ศกัยภาพของบุคคลท้ังบคุคลและทีเ่ปน็การทำางาน
เป็นทีม เพ่ือนำาไปสู่การพัฒนาองค์การให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย การคิดเชิง
ระบบ (Systems Thinking) ซึ่งเป็นวิธีคิดและ
การทำาความเขา้ใจปรากฏการณค์วามเปลีย่นแปลง 
สามารถเชื่อมโยงระบบย่อยต่างๆ ในองค์การได้ 
ความสำาคัญของการคิดเชิงระบบเป็นการเรียนรู้
จากประสบการณ ์การมขีอ้มลูย้อนกลบั และมกีาร
ตรวจสอบซ้ำา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีแบบแผนความคิด  
(Mental Models) เป็นการสร้างจิตสำานึกของ
บุคลากรในองค์การในการจำาแนกสิ่งต่างๆ การ
ทำาความเขา้ใจในวธิกีาร เพ่ือการตัดสนิใจและตอบ
สนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมเป็น
รากฐานที่ทำาให้บุคคลเกิดการรับรู้ เข้าใจงานที่ทำา
แบบองคร์วม การมวีสิยัทศัน์รว่ม (Shared Vision) 
เป็นการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของบุคลากร เพื่อ
การกำาหนดเป้าหมาย หรือการสร้างภาพอนาคต
ที่มีทิศทางชัดเจนขององค์การ โดยการกระตุ้น
ให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ร่วมเพื่อสร้างความผูกพัน
โดยไม่ต้องมีการควบคุม การเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ทีม (Team Learning) เป็นการแลกเปลี่ยนเรียน
รูร้ว่มกนัและเนน้การใชค้วามรูใ้นการพฒันาความ
สามารถของทีมมากกว่าความสามารถของบุคคล 
ระบบการเรียนรู้ของทีมจะสะท้อนต่อการเรียนรู้
ของแต่ละบคุคล และการรอบรูแ้หง่ตน (Personal 
Mastery) เปน็ลกัษณะการเรยีนรูข้องบคุคลทีข่ยาย
ขีดความสามารถ ในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็น
บุคคลที่เรียนรู้ตลอดเวลาโดยอาศัยวิสัยทัศน์ส่วน
บุคคลในการจัดการด้านความคิดสร้างสรรค์และ

มีการเรียนรู้

การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้การ
บริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบ
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง
นัน้เปน็ส่ิงสำาคญั หากองคก์รใดมกีารจดัการความรู ้
โดยไมม่กีารสรา้งบรรยากาศแหง่การเรียนรูใ้หเ้กดิ
ขึ้นภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า 
การบริหารจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ต้อง
ดำาเนินการที่มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนา
บุคลากรด้วยการฝึกอบรม เพราะจะต้องดำาเนิน
การหลังจากท่ีบุคลากรมีความรู้ความชำานาญแล้ว 
องค์กรจะทำาอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นยินดี
ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น และใน
ขั้นตอนสุดท้าย องค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัด
เก็บความรู้เฉพาะไว้กับองค์กรอย่างมีระบบเพื่อ
ที่จะนำาออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (การ
จัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้, 2558: 
ออนไลน์) การจัดการความรู้เป็นกระบวนการ
ทำางานโดยการนำาความรู้ที่ฝังลึกในตัวคนหรือ
จากประสบการณ์ในการทำางานมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน นำามาสร้างและใช้ความรู้เพื่อ
ให้สามารถนำาไปใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล
และเป็นเครื่องมือที่ทำาให้การบริหารองค์การเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางกระแสแห่งการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว องค์กรต่างๆ 
รวมทั้งองค์กรทางการศึกษาจำาเป็นต้องปรับตัว
เพือ่ความอยูร่อดและเพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการแห่ง
การเป็นองค์กรทางวิชาชีพที่มีคุณภาพ (วิจารณ์ 
พานิช, 2548: 14) เช่นเดียวกันบรรยากาศใน
องคก์ารเปน็ปจัจยัท่ีสำาคญั องค์การทีมี่บรรยากาศ
องค์การที่เต็มไปด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจและมี
ความรับผิดชอบก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ
ง่ายต่อการเรียนรู้ร่วมกัน ลักษณะขององค์กรที่
เน้นโครงสร้างการบริหาร ขอบข่ายและหน้าท่ี  
มีกฏระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน ทำาให้บุคลากรมี
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ความเข้าใจในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตนเอง มีความเป็นอิสระในการวางแผน
ตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งเป็นบรรยากาศในการ
ใช้อำานาจหน้าที่ของผู้บริหารเพื่อก่อให้เกิดการ
สร้างทัศนคติท่ีดีร่วมกันไม่ก่อให้เกิดความตรึง
เครียด (Senge, 1990: 3-4) บรรยากาศใน
หน่วยงานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำางาน
ของบุคลากร ผู้บริหารควรมีการเสริมสร้าง
บรรยากาศที่สนองความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติ
งานแล้วจะช่วยให้องค์การมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น (Hellriegel and 
Slocum, 1974: 430) ดังนั้นหากบุคลากรมี
ทัศนคติท่ีดีต่อองค์การจะทำาให้เกิดความเต็มใจ
ในการปฎิบัติงาน มีความพึงพอใจในการทำางาน 
และมีทัศนคติในทางบวกที่มี ต่อการทำางาน
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรโดยรวม  
(Halpin and Croft, 1996: 253) นอกจากนี้ 
การบริหารท่ีผู้นำาองค์กรใช้ภาวะผู้นำาเป็นผู้มีส่วน 
สำาคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ 
การเปลี่ยนแปลงองค์การจะไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้เลยหากผู้นำาไม่เป็นผู้ริ เริ่มโดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จะ
ต้องทำาให้บุคลากรในองค์การยอมรับและมีความ
รู้สึกร่วมกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็นภารกิจที่
ท้าทายสำาคญัของผูน้ำาองค์การในปจัจุบนั (ภาวฒัน์  
พนัธุแ์พ, 2547: 57) ดังน้ัน ผูน้ำาองคก์ารในฐานะ
ผู้มีบทบาทสำาคัญในระดับองค์การจึงต้องแสดง
บทบาทที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนพัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้ สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม 
และเอื้อต่อการปฏิบัติงานก็จะส่งเสริมการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรจะต้องเปล่ียนแปลง 
การนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรมี
ความสำาคัญ (สุพัตรา จันทร์เทียน, 2543: 34) 

กระบวนการทำางานที่มีประสิทธิภาพโดยมีการ
เชื่อมโยงรูปแบบของการทำางานเป็นทีมได้เรียนรู้
และสรา้งความเขา้ใจเตรยีมรบักับการเปลีย่นแปลง
ที่เกิดข้ึน เปิดโอกาสให้บุคคลหรือทีมทำางานได้มี
การให้อำานาจการตัดสินใจเพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เกดิบรรยากาศของการใชค้วามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
พฤติกรรมและวิถีชีวิตในองค์กรซึ่งจะส่งผลต่อ
องค์การแห่งการเรียนรู้เมื่อบุคคลรับรู้ว่าตนเองมี
ความสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ มีอิสระ
และการสนับสนุนในการเรียนรู้รวมทั้งวัฒนธรรม
องค์กรมีผลต่อพฤติกรรมและการปฏิบัติตนของ
สมาชิกในองค์การ (Hoy and Miskel, 2001: 
127) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นองค์การแห่งการ
เรียนรู้มีความสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่
วา่จะเปน็ปจัจยัดา้นการจดัการความรู ้บรรยากาศ
ในองค์การและการบริหาร เพื่อนำาผลการวิจัยไป
พัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ต่อไป 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

2. เพือ่ศกึษาระดบัองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยั
ที่ส่งผลกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. เพื่อสร้างสมการณ์พยากรณ์ระหว่าง
ปัจจัยที่ส่งผลกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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สมมติฐาน
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับการเป็นองค์การแห่งการเรียน
รู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่าง
นอ้ยหน่ึงปจัจยัสามารถพยากรณก์ารเปน็องค์การ
แห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบ
ดว้ย บคุลากรสายวชิาการ จำานวน 1,249 คน และ
บคุลากรสายสนับสนนุ จำานวน 2,249 คน รวมทัง้
สิ้น จำานวน 3,498 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วจิยั ไดแ้ก่ บุคลากรของมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
ใช้วิธีการกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการ
เทียบตารางของ Krejcie and Morgan ได้กลุ่ม
ตวัอย่าง จำานวน 347 คน จำาแนกเปน็บุคลากรสาย
วิชาการ จำานวน 124 คน บุคลากรสายสนับสนุน 
จำานวน 223 คน ใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งช้ัน
ภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใชโ้ดย
ใช้ประเภทของประชากรเป็นหน่วยการสุ่ม และ
กำาหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างตามขนาดประเภท
ของประชากร 

ตัวแปร

ตัวแปรปัจจัย ได้แก่ 

1. การจัดการความรู้

2. บรรยากาศองค์การ 

3. การบริหาร

ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ องค์การแห่งการ
เรียนรู้ 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เ ป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสร้างตาม
นิยามศัพท์เฉพาะและกรอบแนวคิดที่กำาหนดขึ้น 
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ตอน โดยมีจำานวนข้อ
คำาถามทั้งหมด 91 ข้อ มีค่าอำานาจอยู่ระหว่าง 
.32 - .78 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .94

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยนำาแบบสอบถาม จำานวน 347 
ฉบับ ขอความร่วมมือกับผู้บริหารหน่วยงานของ
มหาสารคาม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวมรวบข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง โดยประสานงาน
กับหัวหน้าสำานักงานเลขานุการหน่วยงาน ผู้วิจัย
เกบ็รวบรวมแบบสอบถามคนืทัง้หมด จำานวน 347 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับการวิจัย 
ได้แก่ การหาคุณภาพของเครื่องมือ การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบ
ความมุง่หมายการวจิยั โดยใชส้ถติพิืน้ฐาน ความถี ่
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) สห
สมัพนัธอ์ยา่งง่ายแบบเพยีรส์นั (Pearson’s Prod-
uct Moment Correlation Coefficient) และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบ Stepwise 
Multiple Regression Analysis

ผลการวิจัย
1. ระดบัปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การเปน็องคก์าร

แห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ได้แก่ ด้านการจัดการความรู้ทั้งโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ด้านบรรยากาศองค์การโดย
รวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และด้านการ
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บริหารโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 

3. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรปัจจัยทั้ง 3 ตัวแปรกับองค์การแห่งการ
เรียนรู้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
มีค่าอยู่ระหว่าง .658 - .800 ปรากฏดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพันธป์จัจยัทีส่ง่ผลตอ่การเปน็องคก์ารแหง่การเรียนรูข้องมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม โดยรวม

X
1

X
2

X
3

Y

X
1

1.00 .815** .732** .800**

X
2

1.00 .830** .725**

X
3

1.00 .658**

Y 1.00

4. ตัวแปรปัจจัยที่สามารถพยากรณ์
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้แก่ การจัดการความรู้ (X

1
) และ

บรรยากาศในองค์การ (X
2
) มีค่าสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยในรปูคะแนนดบิเทา่กบั .608 และ .191 มี

คา่สมัประสทิธิก์ารถดถอยในรปูคะแนนมาตรฐาน
เท่ากับ .623 และ .218 มีค่าสัมประสิทธิ์ 
สหสมัพนัธเ์ทา่กบั .656 มนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 มีความสามารถในการร่วมกันพยากรณ์ได้ 
ร้อยละ 65.60 ปรากฏดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณรายด้านของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตัวแปรพยากรณ์ b β t p

Constant .781 6.841** .000

X
1

.608 .623 11.410** .000

X
2

.191 .218 3.991** .000

 R = .810 R2 = .656 R2
adj

 = .654 F = 328.420**

P ≤ .01
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โดยเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

สมการในรูปคะแนนดิบ

Ý = .781 + .608 X
1
 + .191 X

2

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน

ŹY = .623 Z
1
 + .218 Z

2
 

อภิปรายผล
1. บคุลากรของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม

มีความคิดเห็นด้านการจัดการความรู้ทั้งโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากความรู้เป็น
สิ่งขับเคลื่อนไปสู่ความสำาเร็จ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงาน การกำาหนดความรู้ต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมี
ความคดิใหม่ๆ  ในการกำาหนดวสิยัทศันเ์พ่ือใหเ้กดิ
ความรูใ้หมท่ีจ่ะสนบัสนนุองคก์ารได้ เมือ่บคุลากร
มีความชัดเจนในการจัดการความรู้แล้ว บุคลากร
จะเกิดการเรียนรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้
ร่วมกัน (วิจารณ์ พานิช. 2547: 23) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของประยูร อิ่มสวาสดิ์. (2552: 121) 
พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีความคิด
เหน็วา่ มหาวทิยาลัยบรูพา มปีจัจยัดา้นบรูณาการ
ทางวิชาการโดยรวม และในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้าน
การเรียนรู้ในองค์การ ด้านการสร้างและถ่ายทอด
ความรู้ และด้านการจัดการความรู้ อยู่ในระดับ
สูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุรดา 
อรรถธนสาร (2552: 93) พบว่า ครูมีความ
สามารถในการปฏิบัติงานในการจัดการความรู้ที่
มีอยู่กระจัดกระจายอยู่ในตัวครูหรือเอกสารมา
พัฒนาให้เป็นระบบ รับรู้และเข้าใจถึงทิศทางใน
การจัดการความรู้ของครู และสามารถกำาหนด
ทศิทางหรอืเปา้หมายได้ มกีารนำาเอาความรูท่ี้สรา้ง 
นำามาจัดเก็บเป็นระบบและเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้
สามารถเขา้ถึงความรู ้และแสวงหาความรูไ้ด้อยา่ง
สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการนำาความรู้ไปใช้ใน

ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ  
แป้นนอก (2552: 98) พบว่า การบริหาร
จัดการความรู้สถานศึกษาในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัด
กรุงเทพมหานคร มีการบริหารจัดการความรู้  
มีการดำาเนินการเกี่ยวกับการสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยว
กบัความรู ้การสรา้งทมีความรู ้การสรา้งบรรยากาศ 
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดการความรู้ด้วย
วิธีการใหม่ๆ และการสร้างเครือข่ายความรู้อยู่
ในระดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวัฒน์  
จุลสุวรรณ์ (2556: 83) พบว่า การจัดการความรู้  
ครูในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษามหาสารคาม เขต 1 มคีวามคดิเหน็ดา้นการ
จัดการความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากบรรยากาศ
องค์การเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญ เนื่องจากคนที่
ทำางานในองคก์ารไมไ่ดท้ำางานอยู่ในความว่างเปลา่ 
แต่การทำางานของพวกเขาอยู่ภายใต้การกำากับ 
ควบคุม ของบางสิ่งบางอย่างตั้งแต่แบบความเป็น
ผูน้ำาของผูบ้งัคบับญัชาของเขา ความไมย่ดืหยุน่ของ
โครงสรา้งองคก์าร กฎระเบยีบขององคก์าร ตลอด
จนส่ิงต่างๆ ภายในองค์การที่มองไม่เห็นหรือจับ
ต้องไม่ได้แต่ความรู้สึกและรับรู้ได้ ความรู้สึกที่
เกิดจากความนึกคิดเอาเองของเขาถึงสิ่งต่างๆ ใน
องค์การ การรับรู้หรือความรู้สึกของพนักงานท่ีมี
ตอ่องคก์าร การรบัรูเ้หลา่นีม้อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรม
และทัศนคติของพนักงาน โดยบรรยากาศองค์กร
สามารถรับรู้ได้จากลักษณะสภาพแวดล้อมทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม ซ่ึงบรรยากาศจะเป็นแรง
กดดันที่สำาคัญที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลและมีลักษณะเป็นสิ่งที่เชื่อม
โยงลกัษณะทีเ่หน็ได้จากองคก์ร เชน่ โครงสรา้ง กฎ
เกณฑแ์ละแบบของความเปน็ผูน้ำากบัขวญั กำาลงัใจ  
และพฤติกรรมของพนักงาน (สมยศ นาวีการ, 
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2539: 192) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประยรู  
อิ่มสวาสดิ์. (2552: 121) ได้ศึกษาลักษณะความ
เปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องมหาวทิยาลยับรูพา 
พบว่า บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการมีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยบูรพา มี
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ 
ด้านโครงสร้างและงานในองค์การ และด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ อยู่ในระดับสูงกว่า 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุรดา อรรถธนสาร 
(2552: 100) พบว่า ครูในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 มีระดับ
ความคิดเห็นต่อระดับบรรยากาศองค์การ ด้าน
การใช้อำานาจเกี่ยวกับการรับรู้ของครูเกี่ยวกับ
ความชัดเจนของการกำาหนดโครงสร้างการบริหาร 
ขอบขา่ยและหนา้ที ่กฎระเบยีบ ขอ้บังคับ บทบาท
และหน้าที ่โดยให้ครทูกุคนได้เขา้ใจถงึภาระหนา้ที่
ความรบัผิดชอบ ความเปน็อสิระในการปฏิบตังิาน 
และการตัดสินใจของตนเองเพ่ือวางแผนงาน 
กระจายงานและแบ่งงานกันปฏิบัติ และกำาหนด
มาตรฐานของการปฏิบติังานเพ่ือใช้ประเมนิผลการ
ปฏบิติังาน บรรยากาศองค์การด้านมนษุยสมัพันธ์
เกี่ยวกับการรับรู้ของครูเกี่ยวกับความรู้สึก เป็น
เจ้าของหรือเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน รู้สึกภาค
ภูมิใจ ความผูกพันต่อสถานศึกษา มีความอบอุ่น
มิตรภาพที่ดี มีความรัก ผูกพันกันอยู่ในระดับมาก 
ทุกดา้น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พอหทยั ภริมย์ศร ี 
(2554: 118-119) พบว่า การส่งเสริมความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของครู
ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศ ด้านการสร้างวิสัย
ทัศน์และเป้าหมายการทำางาน ด้านการค้นคิด
นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี ด้านการสร้างแรง
จงูใจในการทำางาน และด้านการปฏบิตังิานเปน็ทมี
โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของพัชรวีร์ รุ่งโรจน์รัตน์ (2555: 61-69) 
พบว่า บรรยากาศองค์การโดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัยของวรวรรณ  

ชื่นพินิจสกุล (2555: 86-91) พบว่า ปัจจัยด้าน
รปูแบบบรรยากาศองคก์ร ไดแ้ก ่บรรยากาศทีเ่ปน็
กนัเอง บรรยากาศทีเ่นน้ความสำาเรจ็ในการทำางาน
และบรรยากาศที่ให้ความสำาคัญกับผู้ปฏิบัติงาน
มีความสัมพันธ์กับลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร
ของบคุลากรภายในองคก์รทัง้ภาครฐับาลและภาค
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับงาน
วิจยัของ ทอฝนั เพช็รดี (2556: 156-157) พบว่า  
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ วัฒนธรรมการเรียนรู ้
ขององค์กร การมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาค้นคว้า มีแรง
จูงใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และมีขวัญกำาลัง
ใจในการปฏิบัติงาน การเพิ่มอำานาจปฏิบัติในงาน  
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในการตัดสินใจ นำา
ความรู้ที่มีนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน  
มกีารใชเ้ทคโนโลยสีนบัสนนุการเรยีนรูอ้ยา่งทัว่ถงึ  
ตั้งแต่การเก็บประมวลความรู้ ถ่ายทอดความรู้ 
สร้างเครือข่าย และมีฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์
ในองค์การ และบรรยากาศที่เกื้อหนุนมุ่งส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน และส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ เคารพ
ศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่มีความหลากหลาย
และแตกต่าง และการสร้างบรรยากาศที่เป็น
ประชาธปิไตยและการมสีว่นรว่มอยูใ่นระดบัทีม่าก  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ 
(2556: 83) พบว่า ครูในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
มีความคิดเห็นด้านบรรยากาศองค์การในสถาน
ศกึษา ดา้นโครงสรา้งดา้นความผกูพนักบัองคก์าร
และด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโดยรวมอยู่
ในระดับมาก 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการบริหารอยู่ใน
ระดับปานกลาง ท้ังด้านภาวะผู้นำา การพัฒนา
บุคลากร การมอบอำานาจและสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรส่วนใหญ่
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ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในแต่ละหน่วยงาน
เหน็ด้วยกบัแนวคดิ ดา้นการบรหิารและนวตักรรม
ทีใ่ชใ้นการบริหารงานของมหาวทิยาลยั สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2546: 
224) ที่ กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการที่
ทำาให้องค์การมีประสทิธภิาพมากขึน้ในการทำางาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Kim and Parkay (2004: 85 – 97) พบว่า 
ประสิทธิภาพภาวะผู้นำาเป็นปัจจัยจำาเป็นและเป็น
นวัตกรรมในการบริหารการศึกษาบริการคุณภาพ
การศึกษา สำาหรับด้านการพัฒนาบุคลากรก็เช่น
กัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ยังมีความประสงค์ในด้านของการพัฒนาบุคคล 
หรือที่ดำาเนินการอยู่อาจยังไม่ทั่วถึงครอบคลุม
ไปยังบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ สอดคล้อง
กับแนวคิดของพิภพ วชังเงิน (2547: 182)  
ที่กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำางาน ค่านิยม และ
เจตคติของบุคลากรในองค์การที่ไม่พึงประสงค์ให้
เปน็ไปในทางทีพ่งึประสงค์ กอ่ใหเ้กดิประสิทธภิาพ
และประสิทธิผลในการทำางาน ด้านการมอบ
อำานาจในการตัดสินใจ และการกระจายอำานาจ
ความรับผิดชอบ ตามโครงสร้างของงานในหน่วย
งานไปยังบุคลากรทุกฝ่ายยังไม่ทั่วถึง ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากผู้บริหารในหน่วยงานบางหน่วยงาน
อาจบริหารงาน โดยไม่มอบอำานาจไปตามลำาดับ
ชั้น และใช้แนวทางการบริหารแบบอื่นๆ การ
บริหารด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็น 
องค์ประกอบที่สำาคัญเช่นกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากการ
จดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพเปน็กลยุทธใ์น
การจัดองค์การให้ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สภาพแวดล้อม มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อ
งานขององคก์าร ทัง้ทางบวกและทางลบ Hoy and 
Miskel. (1991: 221) กล่าวว่าสภาพแวดล้อม 
ประกอบด้วย บุคคล อาคารสถานที่ และสถานที่
ตัง้โรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรยีนพึงส่งเสรมิบรรยากาศ

องค์การแบบเปิด ซึ่งเป็นสภาพที่ผู้บริหารรับฟัง
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากครู ให้ความ
จริงใจ ให้การยกย่องนับถือให้การสนับสนุนต่อ
การพัฒนาวิชาชีพ และให้ความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อพฤติกรรมของครู ซึ่งจะมี
พฤติกรรมที่สนับสนุนความโปร่งใส และความ
มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงวิชาชีพระหว่างกัน ซ่ึงครูต่าง
รู้สึก และมีความเป็นมิตรให้ความร่วมมือ และ
มีพันธะผูกพันกับการทำางาน ซ่ึงคุณลักษณะ
ภายในองคก์ารเหลา่นีเ้ปน็ผลตอ่ประสทิธภิาพของ
โรงเรียนและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลใน 
องค์การและสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บษุยา วรีกลุ (2549: 81 – 82) พบวา่ การพฒันา
ปัจจัยที่สำาคัญ คือ ความรู้และความชำานาญของ
องค์การด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเจตคติของ 
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ 

2. บคุลากรของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม
มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านองค์การแห่งการ 
เรียนรู้  อยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจาก  
ผู้บริหารเป็นตัวหลักที่สำาคัญต่อองค์การ ต่อผู้
ใต้บังคับบัญชาและต่อผลงานเป็นส่วนรวม เพื่อ
สร้างสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ผู้บริหารต้องมีพฤติกรรมในการบริหารที่ถูกต้อง
และเหมาะสม (Hoy and Miskel. 1991: 251) 
พฤติกรรมผู้บริหารในการสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ผู้บริหารต้องแสดงออกถึงความสามารถ
ในการพัฒนาบุคคลและองค์การให้เกิดการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ครูมีความกระตือรือร้น
ที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีการ
ขวนขวายหาความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้อยู่
เสมอ (Senge. 1990: 3-4) สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Davenport. (1998: 229-238) พบว่า  
ผู้บริหารระดับสูงควรให้การสนับสนุนเต็มที่ เพื่อ
แสดงให้พนักงานทุกคนรู้ว่า การจัดการความรู้ 
และการเรียนรู้ภายในองค์การเป็นปัจจัยหลัก
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ของความสำาเร็จขององค์การ ผู้บริหารต้องมีวิสัย
ทัศน์ และภาษาที่ใช้มีความชัดเจนในการที่จะก่อ
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นในองค์การ มีสิ่งล่อใจ
ที่สร้างแรงจูงใจภายใน ซึ่งจะกระตุ้นให้พนักงาน
บริษัทให้หันมาสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้
และใช้ความรู้กัน และมีการสร้างให้มีการใช้ช่อง
ทางสำาหรับการถ่ายทอดความรู้หลายช่องทางไม่
เพียงเฉพาะการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี แต่ควรมี
เวลาในการพบปะพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาให้ลุล่วงไป 
สอดคล้องกับงานวิจัยของราตรี ต๊ะพันธุ์ (2549: 
82-83) พบว่า คุณลักษณะความเป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ของโรงเรียนเตรียมทหาร โดยรวมอยู่
ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม 
อยู่ในระดับมาก ด้านการมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
และด้านการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของหทยัรัตน ์ตนั
สุวรรณ (2550:90-95) พบว่า พนักงานมีระดับ
ความคิดเห็นในด้านบรรยากาศในองค์กรโดยรวม
อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า มี 
ความคิดเห็นด้านบรรยากาศในองค์กรอยู่ใน 
ระดับดี คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเสี่ยง
ของงาน ดา้นความอบอุน่ ด้านมาตรฐานงาน ด้าน
การให้รางวลั ดา้นความขดัแยง้และด้านโครงสรา้ง
องค์กร และมีความคิดเห็นด้านบรรยากาศใน
องค์กรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้าน
การสนับสนุน สอดคล้องกับงานวิจัยของประยูร  
อิม่สวาสดิ ์(2552: 121) พบวา่ บคุลากรโดยรวม
ของมหาวิทยาลัยบูรพาเห็นว่ามหาวิทยาลัยบูรพา
มีลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้าน
การรอบรู้แห่งตนอยู่ในระดับมาก บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเห็นว่า มหาวิทยาลัยบูรพา มี
ลกัษณะความเปน็องค์การแหง่การเรยีนรูด้า้นการ
รอบรู้แห่งตน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ยุรดา อรรถธนสาร (2552: 100) พบว่า  
ระดับพฤติกรรมผู้บริหารในการสร้างองค์การ

แห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาบุคคลและองค์การ
ให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง และขอบข่าย
งานโดยรวมได้อย่างชัดเจน ส่งเสริมให้กำาลังใจ
ครูในการทำางานเพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจใน
การทำางาน เป็นบุคคลที่รอบรู้ มีการฝึกฝนอบรม
ตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เปิดโอกาสครูทุก
คนได้มีการพัฒนาวิสัยทัศน์เฉพาะคน สร้างครูให้
มคีวามศรทัธาหรอืความผกูพนัตอ่ทมี ตอ่องคก์าร
และตอ่หนว่ยงาน เสรมิสรา้งความเขา้ใจให้เกิดการ 
รบัรูว่้าองคก์ารมุง่สรา้งผลสำาเรจ็ และความเปน็เลศิ  
สร้างบรรยากาศให้ทุกคนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความ
ยืดหยุ่นทางความคิดตามแบบแผนความคิดอ่าน
ของแต่ละคน และพัฒนาและส่งเสริมระบบการ
ทำางานเปน็ทมี โดยใหร้ะดบัหวัหนา้และผูร้ว่มทมีมี
ความเขา้ใจในบทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบ 
และมีพลังอำานาจ ที่ชัดเจน ในด้านการตัดสินใจ 
และการบริหารงานในลักษณะต่างๆ สร้างความ
เขา้ใจใหค้รเูกดิการยอมรบัในการทำางานซึง่กนัและ
กัน กระตุ้นให้ครูนำาความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รว่มกนัอยา่งเปน็ระบบในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของทพิากร วรรณพฤกษ ์(2554: 94-95) 
พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาใน
สำานกังานเขตบางขนุเทยีนสังกดักรงุเทพมหานคร
อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกับงานวิจัยของพอหทยั 
ภิรมย์ศรี (2554: 118-119) พบว่า การส่งเสริม
ความเปน็องคก์ารแห่งการเรยีนรูต้ามความคดิเหน็
ของครูด้านการเสริมสร้างบรรยากาศ ด้านการ
สร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายการทำางาน ด้านการ
ค้นคิดนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี ด้านการ
สร้างแรงจูงใจในการทำางาน และด้านการปฏิบัติ
งานเป็นทีมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุ วัฒน์  
จุลสุวรรณ์ (2556: 83) พบว่า ครูในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 มคีวามคดิเหน็ดา้นบรรยากาศ
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องค์การในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

3. ปัจจัยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรปัจจัยท้ัง 3 ตัวแปร ได้แก่ การ
จัดการความรู้ ด้านบรรยากาศองค์การ และการ
บริหารกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมากจากการจดัการ
ความรู้เป็นกระบวนการทำางานโดยการนำาความรู้ 
ที่ฝังลึกในตัวคนหรือจากประสบการณ์ในการ
ทำางานมาแลกเปล่ียนเรยีนรูร้ะหวา่งกนั นำามาสรา้ง 
และใช้ความรู้เพื่อให้สามารถนำาไปใช้ปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิผลและเป็นเครื่องมือที่ทำาให้การ
บรหิารองคก์ารเปน็ไปอย่างมปีระสทิธภิาพ องค์กร
ต่างๆ รวมทั้งองค์กรทางการศึกษาจำาเป็นต้อง
ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและเพ่ือให้การบริหาร
จัดการแห่งการเป็นองค์กรทางวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ 
(วจิารณ ์พานิช, 2548: 14) การทีอ่งค์กรจะสรา้ง
และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันได้นั้น ขึ้น
อยู่กับความสามารถขององค์กรว่ามีกระบวนการ
ที่เป็นระบบในการค้นหา สร้าง รวบรวม จัดเก็บ  
เผยแพร ่ถา่ยทอด แบง่ปนัและใชค้วามรูไ้ดม้ากนอ้ย 
เพียงไร กระบวนการน่ันคือ การจัดการความรู้  
(สถาบันเพิม่ผลผลติแหง่ชาต,ิ 2548: 7) เช่นเดียว
กับบรรยากาศในองค์การเปน็ปจัจยัทีส่ำาคญัเช่นกนั 
เนื่องมากจากองค์การที่เต็มไปด้วยความไว้เนื้อ 
เชื่อใจและมีความรับผิดชอบก่อให้เกิดความร่วม
มือร่วมใจง่ายต่อการเรียนรู้ร่วมกันมีความสำาคัญ
ต่อการจัดการความรู้ของบุคลากร บรรยากาศ
องค์การในลักษณะที่เน้นโครงสร้างการบริหาร 
ขอบขา่ยและหนา้ที ่มกีฏระเบยีบข้อบงัคบัทีชั่ดเจน 
ทำาให้บุคลากรมีความเข้าใจในภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตนเอง มีความเป็นอิสระใน
การวางแผนตดัสนิใจด้วยตนเอง ซึง่เปน็บรรยากาศ
ในการใช้อำานาจหน้าที่ของผู้บริหารเพื่อก่อให้เกิด
การสร้างทัศนคติที่ดีร่วมกันไม่ก่อให้เกิดความ

ตรึงเครียด (Senge, 1990: 3-4) หากมีการ
เสริมสร้างบรรยากาศที่สนองความพึงพอใจของ 
ผูป้ฏิบตังิานแลว้จะชว่ยใหอ้งค์การมปีระสทิธภิาพ
และบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น (Hellriegel and 
Slocum, 1974: 430) พฤติกรรมของบุคลากร
ที่ได้รับการกระตุ้นให้เกิดขึ้นนั้นจะก่อให้เกิดสิ่งที่
ตามมาแตกต่างกัน ความพึงพอใจในการทำางาน
ของบุคลากร ความรู้สึกหรือทัศนคติในทางบวก
ที่มีต่อการทำางานของบุคลากรจะเก่ียวข้องกับ 
ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ (Halpin and Croft, 1996: 
253) สำาหรับปัจจัยด้านการบริหาร ที่ประกอบ
ด้วยภาวะผู้นำาของผู้บริหาร การพัฒนาบุคลากร 
การมอบอำานาจ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ลว้นแลว้แตเ่ปน็ปจัจยัทีส่ำาคญัฝนหนว่ยงานการจดั
สภาพแวดลอ้มในการทำางานเหมาะสมและเอือ้ตอ่
การปฏิบัติงาน มีอาคารสถานที่ที่มีความพร้อมใน
การใช้ปฏิบัติงาน มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ 
ทันสมัย เพียงพอและมีสภาพพร้อมใช้ในการ
ปฏิบัติงานมีการจัดสภาพแวดล้อมที่คำานึงถึง
คุณภาพชีวิตของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ซึ่งจากการ
ศึกษาของ Marquardt (2001: 158) ได้กล่าวว่า 
ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทีห่ลากหลาย จะสง่เสรมิ
ให้เกิดการเรียนรู้ดีขึ้นและมากขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะ
สำาคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ จากการศึกษา
พบ งานด้านวิจัยของ Ribiere (2001: Abstract) 
ที่ศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างความสำาเร็จ
ของการนำาเอาการบริหารจัดการความรู้ ไปใช้กับ
ทิศทาง และคุณสมบัติของวัฒนธรรมองค์การ 
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ
ด้านการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับโอกาสการ
บรรลุผลมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก นอกจากนี้ 
จากการศึกษาของ Crow (2007: 51) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับการจัดทำาองค์การให้เป็นมืออาชีพของ
หวัหนา้คร ูในการปฏริปูบรบิท พบวา่ ประสบการณ์
ในการบริหารจัดการ การเรียนรู้ มีความสัมพันธ์
กับพัฒนาการการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้อง



Journal of Education, Mahasarakham University 203 Volume 10 Number 4 October-December 2016

กับงานวิจัยของ David (1997: Abstract) ได้
ศึกษาเก่ียวกับภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง และ
องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้พบวา่ พฤตกิรรม และการ
ปฏิบัติของผู้นำาการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้รายบุคคล และรายกลุ่ม โดยผู้นำามีลักษณะ
เฉพาะคอื การเปน็หวัหน้าทมี การสรา้งบรรยากาศ
สำาหรับการเรียนรู้ การมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 
การสร้างความท้าทายในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การแบ่งปันความรู้ การส่งเสริมให้ทีมมี
โอกาสเรียนรู้ภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของประยูร อ่ิมสวาสดิ์ (2552: 113-114) ได้
ศึกษาลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัย พบว่า สภาพแวดล้อม ได้แก่ 
วฒันธรมและบรรยากาศองคก์าร โครงสรา้งงานใน
องคก์าร และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ มคีวาม
สัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับลักษณะความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
การบริหาร ได้แก่ การบริหารการเปล่ียนแปลง
และนวตักรรม และมาตรฐานการปฏบัิติงาน ภาวะ
ผู้นำาการเปลีย่นแปลง การมอบอำานาจ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ แรงจูงใจ ความพึงพอใจในงาน 
ความผกูพนัตอ่องคก์าร การเรยีนรูใ้นองค์การ การ
สร้างและถ่ายทอดความรู้ และการจัดการความรู้  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับลักษณะความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ 
(2556: 83) พบว่า พฤติกรรมผู้บริหารในการ
สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์การ 
และคุณลักษณะของครูกับการจัดการความรู้ของ
ครูในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศกึษามหาสารคามเขต 1 มคีวามสัมพันธก์นัระดับ
สูงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ตัวแปรปัจจัยที่สามารถพยากรณ์
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้แก่ การจัดการความรู้ และ

บรรยากาศในองค์การ มีความสามารถในการ
พยากรณ์ได้ร้อยละ 65.60 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การจดัการความรูเ้ปน็เครือ่งมอืททีำาใหก้ารบรหิาร
องค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลาง
กระแสแหง่การเปลีย่นแปลงทีเ่ปน็ไปอยา่งรวดเรว็ 
องค์กรต่างๆ รวมท้ังองค์กรทางการศึกษาจำาเป็น
ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและเพื่อให้การ
บริหารจัดการแห่งการเป็นองค์กรทางวิชาชีพท่ี
มีคุณภาพ (วิจารณ์ พานิช, 2548: 14) การที่
องค์กรจะสร้างและรักษาความได้เปรียบในการ
แข่งขันได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กร
ว่ามีกระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหา สร้าง 
รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ ถ่ายทอด แบ่งปันและ
ใช้ความรู้ได้มากน้อยเพียงไร กระบวนการนั่นคือ 
การจดัการความรู ้(วนัทนา เมอืงจนัทร ์และคณะ,
2548: 12) บรรยากาศในองค์การก็นับได้ว่าเป็น
ปจัจยัทีส่ำาคญั ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากองคก์ารทีเ่ตม็
ไปดว้ยความไว้เนือ้เชือ่ใจและมคีวามรับผดิชอบกอ่
ใหเ้กดิความรว่มมอืรว่มใจง่ายตอ่การเรียนรูร้ว่มกนั
มีความสำาคัญต่อการจัดการความรู้ของบุคลากร 
บรรยากาศองค์การในลักษณะที่เน้นโครงสร้าง
การบริหาร ขอบข่ายและหน้าที่ มีกฎระเบียบข้อ
บงัคบัทีช่ดัเจน ทำาใหบ้คุลากรมคีวามเข้าใจในภาระ
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนเอง มคีวามเปน็
อิสระในการวางแผนตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งเป็น
บรรยากาศในการใชอ้ำานาจหนา้ทีข่องผูบ้รหิารเพือ่
กอ่ใหเ้กดิการสรา้งทศันคตท่ีิดรีว่มกนัไมก่อ่ใหเ้กดิ
ความตรงึเครียด (Senge, 1990: 3-4) บรรยากาศ
ในหน่วยงานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำางาน
ของบุคลากร ผู้บริหารทุกคนควรให้ความสำาคัญ
ตอ่บรรยากาศองคก์ารเนือ่งจากจะชว่ยใหผู้บ้รหิาร
วางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น และหากมีการ
เสริมสร้างบรรยากาศที่สนองความพึงพอใจของ 
ผูป้ฏิบตังิานแลว้จะชว่ยใหอ้งค์การมปีระสทิธภิาพ
และบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น (Hellriegel and 
Slocum, 1974: 430) ดงันัน้หากบุคคลมทีศันคติ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 204 ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559

ที่ดีต่อบรรยากาศองค์การจะทำาให้องค์การได้รับ
ความไว้วางใจ และความเต็มใจในการทำางานของ
บุคลากรอันจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี ไป
ด้วยแต่ในทางตรงข้ามหากบุคลากรไม่พึงพอใจ
ในบรรยากาศองค์การ บุคลากรก็จะไม่ไว้วางใจ
องค์การนี้การทำางานด้วยความไม่เต็มใจทำาให้ผล
การปฏิบัติงานขององค์การไม่ดีได้เช่นกันจึงอาจ
ทำาให้องคก์ารไม่ประสบผลสำาเรจ็ตามเปา้หมายได้ 
พฤติกรรมของบุคลากรที่ได้รับการกระตุ้นให้เกิด
ขึ้นนั้นจะก่อให้เกิดส่ิงที่ตามมาแตกต่างกัน ความ
พงึพอใจในการทำางานของบคุลากร ความรูส้กึหรอื
ทศันคติในทางบวกทีม่ตีอ่การทำางานของบุคลากร
จะเก่ียวข้องกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ (Halpin 
and Croft, 1996: 253) และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของสุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ (2556: 83) พบว่า 
ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การจัดการความรู้ของ
ครูในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษามหาสารคามเขต 1 ได้แก่ คุณลักษณะของ
ครู และพฤติกรรมผู้บริหารในการสร้างองค์การ
แห่งการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 จากผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบวา่ ตวัแปรปจัจัยท่ีมคีา่สมัประสทิธิ์
ส หสั มพั น ธ์ สู ง สุ ด กั บอ งค์ แห่ ง ก า ร เ รี ยน รู้   
คือ การจัดการความรู้ ปัจจัยด้านบรรยากาศ
องค์การ และปัจจัยการบริหาร ดังนั้น ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา
ลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยให้ความสำาคัญ
และหน่วยงานควรตระหนักถึงความสำาคัญและ
ความต้องการให้เรียนรู้ของบุคลากร เปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมให้

บคุลากรมกีารแลกเปลีย่นความรูร่้วมกนั ตลอดจน
การส่งเสริมการพัฒนาทีมงานท่ีทำาหน้าท่ีในด้าน
การบริหารจัดการความรู้แก่บุคลากร 

1.2 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ควรเสริมสร้างบรรยากาศองค์การที่เอื้อต่อการ
ทำางานให้และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
บุคลากรให้มากยิ่งขึ้น ด้านโครงสร้างและงานใน
องค์การ หน่วยงานควรมีการกำาหนดโครงสร้าง
ขอบเขตการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนไว้ให้ชัดเจน
เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพ ขอบข่ายและหน้าที่ กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ บทบาทและหน้าที่ ท่ีชัดเจน โดยให้
บุคลากรทุกคนได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ความรับ
ผดิชอบ ความเปน็อสิระในการปฏบิตังิานและการ
ตัดสินใจของตนเองเพื่อวางแผนงาน กระจายงาน
และแบ่งงานกันปฏิบัติ และกำาหนดมาตรฐานของ
การปฏิบัติงานเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิด
เห็นและรับฟังเหตุผลของครูเมื่อมีความขัดแย้ง
ต่างๆ โน้มน้าวให้บุคลากรมีความรู้สึกภาคภูมิใจ 
ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย สร้างบรรยากาศที่
มีความอบอุ่นมิตรภาพที่ดี มีความรัก ผูกพันกัน 
ซึ่งผู้บริหารจะต้องเอาใจใส่ดูแลบุคลากรอย่างทั่ว
ถึงและให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากร ผู้บริหาร
สนบัสนนุ สง่เสรมิใหบ้คุลากรมคีวามกา้วหนา้และ
มีอิสระในการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญกำาลังใจ
ในการทำางาน รวมทั้งให้รางวัลบุคคลที่ปฏิบัติงาน
มีผลงานดีเด่น นอกจากนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ควรเปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วน
ร่วมในการกำาหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และ
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และส่งเสริมด้าน
แรงจงูใจใหบ้คุลากรทุม่เทความพยายามอยา่งเตม็
ที่ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร
ได้เสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการปรับปรุงวิธีการ
ทำางาน เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
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วางแผนพัฒนาในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
ด้านการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานควรมีการ
จัดสรร และพัฒนางาน ด้านการศึกษาต่อที่ความ
ครอบคลุมบุคลากรทุกฝ่าย ผู้บริหารในหน่วยงาน
ต่างๆ ควรเพิ่มการมอบอำานาจไปตามลำาดับช้ัน
ความเหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีอำานาจ
ในการตัดสนิใจ เกดิความรบัผดิชอบตอ่การตดัสนิ
ใจการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ควรมีการ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มี
โอกาสใชว้สัด ุอปุกรณ์ ให้มปีรมิาณเพียงพอในการ

ปฏิบัติทุกฝ่าย อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รทำ�วิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบของการ
พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูป
แบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของแต่ละคณะของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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